
Årsberetning 2015. 

 

1. Medlemmerne:  I år har vi fået stabiliseret medlemstallet.  Vi er nu 88 

medlemmer, mens vi sidste år var 89.  Vi har fået 15 nye, mens der er 16, der 

var med sidste år, men som ikke er det i år.  Næsten alle de nye har været 

meget aktive i løbet af året og er løbet med en god del af præmierne.  Vi siger 

velkommen i Torsdagsveteranerne.  Vi har indtryk af at I befinder jer godt, og 

vi glæder os til at være sammen med jer i mange år.  Men for at integrationen 

kan blive rigtig god og hurtig, så kræver det noget af jer alle sammen.  Vi kan 

se, at der ved vores almindelige turneringer, hvor man selv skriver sig på en 

bestemt tid på listen, er en stor tendens til, at de etablerede medlemmer 

skriver sig på de sædvanlige 4-bolde, som man spiller på andre dage.  

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at I på disse dage spreder jer mere, så I 

hurtigere kan lære hinanden at kende. 

 

For fortsat at holde tallet har vi sendt en mail til klubbens medlemmer af 

årgang 1955 og 56 om at deltage i vores efterårsturnering.  Det har allerede 

givet et par nye medlemmer. 

 

2. Spillet:   Vejret har været noget varieret hen over sommeren, men vi har også 

haft mange rigtig gode dage med masser af rul på fairways og nogle høje 

scorer. 

 

På vores hjemmebaneturneringsdage er der som regel god deltagelse med 

omkring 50 medlemmer.  Det gjaldt også på den sidste torsdag i juni, hvor vi 

havde Bestyrelsen Bestemmer.  I år spillede vi en turnering fra tee 48, men 

med scorekort fra tee 56.  Og så måtte man kun bruge putter + tre andre 

køller.  For mange af os var det en hel ny måde at se banen på, og det 

krævede, at vi tænkte os om hele tiden.  Dagen indeholdt også den årlige 

putt-cup, hvor Ole Jørgensen blev klubmester og fik overrakt den nyindkøbte 

vandrepokal.  

 



Vi har hen over året haft mange forskellige spilformer:  Foruden de 

almindelige Stablefordturneringer har vi haft holdspil, slagspil, greensome, 

foursome og fourball-bestball.  Vi synes, at det giver en sjov og varieret 

sæson, og vi vil også til næste år sørge for at bredt tilbud til jer. 

 

Vores udebaneturneringer har haft ringe deltagelse i de sidste år, og 2015 var 

ingen undtagelse.  Vi har været 9 deltagere i  Vallø, 10 på Møn, 14 i Skovbo og 

18 i Korsør. Til næste år har vi besluttet at reducere antallet af udebaner til 3, 

og vi håber at det kan øge deltagerantallet noget. 

 

Vores 3-dagestur gik i år til Eslöv i Skåne.  Vi var 40 deltagere og spillede de to 

meget forskellige baner i Eslöv og Bosjökloster.  Turen var igen en succes, og 

vi i bestyrelsen mener, at disse ture er meget vigtige for vores klub, hvor vi 

lærer hinanden godt at kende og får opbygget et yderligere godt socialt 

samvær.  For de af jer bl.a. de nye medlemmer, der ikke har prøvet det endnu, 

vil jeg stærkt anbefale, at I overvejer at tage med til Fyn i 2016. 

 

3. Eclectic:  Medlemmerne går stadig meget op i denne løbende konkurrence, og 

den er et godt indslag i vores program.  Den automatiske opdeling i to lige 

store rækker efter handicap forløber fint, og det eneste problem har været, at 

det nogle gange har været svært at opspore alle scrorekortene, så der også 

var dokumentation for de indtastede scorer.   Bestyrelsen har strammet  op i 

forhold til dette, og det har vist hjulpet noget. 

 

4. Hjemmesiden:  Det er bestyrelsens hensigt løbende at holde vores 

hjemmeside opgraderet, så både nye og gamle medlemmer kan finde nyttige 

oplysninger der.  Jeg tror, at mange af jer bruger vores side, hvor man f.eks. 

kan finde præmievinderne fra alle årets turneringer, månedens program, 

vores kontonumre, klubbens love osv.  Det er Torben Ploug, der er vores 

webmaster, som giver bestyrelsen råd på området og løbende sørger for, at 

siden er opdateret.  Tak, Torben, fordi du vil udføre dette vigtige arbejde for 

os. 

 

 



5. Restauranten:  Igen i år har vi fået ny restauratør.  Det er ikke nemt for ældre 

mænd som jer at skulle prøve noget nyt.  Men efter at have prøvet forskellige 

ting i starten af året tror jeg, at mange har været tilfredse med de buffeter, vi 

har fået ved månedsafslutningerne de sidste gange.  Der er en forholdsvis stor 

del af jer, der vælger ikke at spise den foreslåede menu.  Det er selvfølgelig 

frivilligt, hvad man vil gøre, men bestyrelsen agter at fastholde det koncept, 

som vi har.   

 

Vi har i bestyrelsen et godt samarbejde med Doreen, og jeg vil på klubbens 

vegne sige tak for mad til dig og dine medarbejdere. 

 

6. Bestyrelsen:  Jeg synes, at vi har et super samarbejde i bestyrelsen.  Det er 

rigtig sjovt at være med, og jeg er sikker på, at det gode samarbejde vil 

fortsætte til glæde for os alle sammen, og jeg vil sige tak til hele bestyrelsen 

for jeres gode humør, samarbejdsvilje, hjælpsomhed og store arbejde. 

 

7. I øvrigt:  Tak til kontoret, Ilse, John og Benny.  Bestyrelsen har en god dialog 

med dem, og vi møder altid fin service og hjælpsomhed, når vi henvender os.   

 

Tak til greenkeeperne, som sørger for, at vi har en super bane at spille på, og 

den har været fantastisk flot hele året.   

 

Og til slut en stor tak til alle jer medlemmer.  Det er først og fremmest jeres 

gode humør og venlighed overfor hinanden, der er skyld i at vi har den gode 

stemning, som der altid er hos Torsdagsveteranerne. 

 

 

 

 

 

 

 


