Årets beretning 2018
Kære venner, kære Seniorklub
Endnu 1 år er gået og det er tid til at gøre status over, hvad der er sket
det sidste år.
Vi er nået op på 160 medlemmer i år, hvilket er et antal, som mange
underklubber rundt om i de danske golfklubber vil misunde os. Jeg
tiltrådte selv som formand efter sidste års Generalforsamling og for
mig har arbejdet med klubben og bestyrelsen været meget spændende.
Det er klart at vi med så mange medlemmer ikke kan være enige om
alting og der har da også i årets løb været nogle diskussioner om
særlige emner.
Lad mig nævne Kongegolfturneringerne, som vi har haft i hver af de
respektive klubber som sammen med Gilleleje er med i ordningen,
nemlig Fredensborg, Hornbæk og Asserbo. Vi besluttede ved årets
start at vi med disse turneringer ville bakke vores bestyrelse op i
beslutningen om at etablere ordningen. Der var fri tilmelding for alle,
hvis man ikke var medlem af Kongegolf, måtte man selvfølgelig betale
green fee. Vi arrangerede samtidig en stablefordturnering hjemme, så
alle kunne komme ud og spille golf. Der var en del uro i foreningen
omkring Kongegolfturneringerne. Vi vil i bestyrelsen drøfte, om vi vil
fortsætte med Kongegolf i den kommende sæson, idet interessen for
deltagelse var beskeden.
Det har været drøftet, hvorvidt vi med ens resultat skulle anvende den
matematiske metode eller bedst handicap til at finde placeringerne
efter årets turneringer. Bestyrelsen traf beslutning om, at det skulle
være den matematiske metode der blev anvendt ligesom det foregår i
vores Hovedforening. Der foreligger muligvis en

Generalforsamlingsbeslutning på det modsatte, men det er ikke
lykkedes os at finde den på skrift.
Vi startede sæsonen med fortrinsret onsdag morgen som besluttet i
Gilleleje Golfklubs bestyrelse, men i august måned besluttede
bestyrelsen at stille underklubberne frit. Vi valgte at skifte over til
blokering, hvor vores medlemmer møder op og melder sig til
starterhuset, siger deres navn og hvilken turnering 9 eller 18 huller de
vil spille. Det er gået rigtig fint i september og oktober, men antal af
startende har også været mindre end i sommermånederne, så vi må se,
hvordan det kommer til at gå til sommer. Vi vil som bestyrelse gerne
have mulighed for at vende tilbage til golfboxtilmeldingen, hvis det
viser sig nødvendigt. Ved holdturneringer skal vi fortsat benytte
golfbox og det vil fremgå af turneringsprogrammet.
Vi har haft en ekstraordinær Generalforsamling i marts, hvor vi
besluttede at sætte alderen for deltagelse i seniorgolfen ned til 55 år.
Det har dog ikke medført, at klubben er blevet større. Vi er den eneste
underklub, hvor man også som par kan melde sig ind og det tror jeg
betyder meget.
Året har ellers budt på en masse golf og hyggeligt samvær med en
masse dejlige mennesker. Vi får alle rigtig meget for vores kontingent.
Vi har arrangeret 35 turneringer, heraf 4 udeturneringer og en tur til
Sverige. Sidstnævnte var arrangeret af Elisabeth og Poul-Erik, jeg
deltog selv for 1. gang og jeg kan ikke lade være med at rose dem for
et fantastisk arrangement. Det er absolut at anbefale.
Vi har været medarrangører af Åbningsturneringen og
Widexturneringen i GGK. Vi har uddelt 496 flasker rødvin i præmier,
hvoraf ikke så få er gået som klappepræmier idet vi jo har den
tradition, at hvis præmiemodtager ikke møder op går præmierne til
klappepræmier. Ved hver eneste præmieuddeling den 1. onsdag i
måneden oplever vi et show som Jakob og kyssepigerne skal have ros
for.
De fleste af vores hjemmeturneringer har været afviklet i en dame og
en herrerække, en 9 hullers og en 18 hullers række samt i A og B
række, så I kan nok forstå at der har været nok at holde styr på. Jeg
kan fortælle Jer at ca 60% spille 18 huller og ca 40% spiller 9 huller.
Det har mest været Ebbe som har stået for tilmeldinger og

resultatudregninger og det har han gjort samtidig med at han
vedligeholder vores hjemmeside og forsøger at lære os andre op i at
kunne overtage det, når han nu holder op. Et fantastisk arbejde til
gavn for os alle.
Et par epoker er slut, vi har haft Helsingør og Ree som
venskabsklubber. Som følge at for få tilmeldinger ved
udeturneringerne har vi ikke ønsket at fortsætte samarbejdet med Ree
og Helsingør har ligeledes ønsket at stoppe.
Vi har været gennem en sæson, hvor vi har oplevet over 80 startende
om onsdagen, når det gik hedt til og det gjorde det i sommer. Mange
er på grund at de tørre baner kommet ned i handicap og kæmper nok
noget med det i starten af næste sæson.
I næste sæson kunne jeg godt tænke mig at vi gennemførte nogle
kurser i de nye regler, som indføres d. 1. januar.
Vi har for nylig haft en drøftelse med vores bestyrelse og de andre
underklubber, hvor vi bl. a. diskutterede det frivillige arbejde i
klubben. Vi har tilbudt at holde starterhuset og der vil også være
andre opgaver vi kan byde ind på. Der kan blive tale om banekontrol
om sommeren, så spillet ikke går helt i stå og bestyrelsen vil komme
med en liste over opgaver de gerne ser løst.
Til slut kan jeg kun sige jer alle tak for en god sæson. Tak fordi I alle
hjælper mig og bestyrelsen med at komme godt gennem sæsonen. Tak
til alle jer som har hjulpet til i starterhuset, vi håber I vil være med
igen til næste år, og sidst men ikke mindst tak til min bestyrelse for et
godt og konstruktivt samarbejde gennem hele sæsonen.

Vi har en persom som til daglig er meget væsentlig for vores trivsel og
hygge i disse dejlige lokaler.
Kald på Winnie.
Kære Winnie
Jeg vil på Seniorklubbens vegne takke dig fordi du sørger så godt for
os i disse lokaler. Det er ikke mindst her at snakken går over en bid
mad og drikke og det vil vi gerne ved denne lejlighed sige dig tak for.
Vi ved godt at der er mange tynde timer og mange travle timer for dig,
men du skal vide at vi sætter pris på det arbejde du udfører.
Tak skal du have.

Tillykke til vores nye bestyrelsesmedlemmer. I får et travlt men også
berigende arbejde i Seniorklubben i Gilleleje.
Jeg vil gerne sige et par ord til vores 2 udtrædende medlemmer
Elisabeth har desværre måttet melde afbud, men jeg kan sige at hun
har været medlem af bestyrelsen i 16 år. Hun har været vores altid
pligtopfyldende sekretær. Hun har stået som arrangør af vores
Sverigestur, hvilket jeg i år har oplevet at hun har gjort til
perfektion.Hun har været et flittigt medlem af starterteamet og hun
har været en af vores efterhånden berømte kyssepiger. Hun var også
den person, som hvervede mig til bestyrelse og lovede mig at det var et
nemt arbejde ? Jeg vil ønske Elisabeth god vind i fremtiden og hun
skal huske at hun fortsat står for Sverigesturen. Jeg vil bede Niels tage
et par velfortjente flasker med hjem til Elisabeth fra Seniorklubben.
Ebbe har været medlem af bestyrelsen i 8 år. Jeg lærte dig at kende
sidste år, hvor jeg blev medlem af Seniorklubben. Du var god til at
indføre nye medlemmer i klubben og vi følte os hurtigt velkomne. Du
har gennem din bestyrelsestid brugt det meste af din tid på at oprette
hjemmeside for Seniorklubben og du har indført en række EDB
programmer til at styre starter og resultater. Hvis ikke jeg havde haft
dig i bestyrelsen er jeg ikke sikker på at vi havde klaret den. Nu har
du forsøgt at videregive en del af din viden til andre i bestyrelsen og
derfor håber jeg vi kan klare os på egne ben. Du har lovet at stå os bi,
hvis det skulle være nødvendigt og du har lovet at videreføre vores
hjemmeside. Jeg kan slet ikke se, hvad du skal få tiden til at gå med,
når du forlader bestyrelsen, men Bodil vil nok se mere til dig . Jeg vil
gerne takke dig for din store indsats og ønske dig held og lykke i
fremtiden.

