
Årsberetning 2022 
 

Medlemstal: Hvad medlemstal angår, er vi desværre i den ende af klubber i 

klubben, hvor folk kommer sidst, nogle slet ikke, vi har i år prøvet at sende en mail 

ud til alle klubbens herremedlemmer på 60 år eller derover, det gav lidt respons og vi 

fik nogle nye medlemmer i veteranklubben. Det er mit indtryk at de nye er faldet godt 

til her hos os, så vi d. 27. juni var 67 medlemmer, så i forhold til sidste år er det status 

quo.  

Spillet: Sæsonen 2022 var planlagt til start den 31. marts, men et kraftigt snevejr 

dagen før forhindrede dette. 

Ellers må man sige at vores program er blevet godt modtaget idet der har været 

fornuftig tilslutning ved både almindelige som ved præmieturneringer. 

Årets udebaneturneringer startede den 2. maj i Vallø, hvor vi var 20 deltagere, men 

desværre var der spillere der ikke kunne komme med idet vi ikke kunne leje buggyer, 

idet dem de havde var forbeholdt klubbens egne medlemmer, og det smørrebrød vi 

havde bestilt (3 stk. til hver) kunne man ikke levere tre stk. af hver slags, så en del 

måtte have to stk. Med rullepølse, det er ikke godt nok, så vi var ikke helt tilfreds 

med servicen. 

Torsdag d. 11, august havde vi den anden udebane turnering som foregik på Møn, 

igen var vi 20 spillere med, vi spillede en bane de fleste af os kender som en god 

bane, det var den også, en lille misser med scorekortene blev klaret med et smil, 

således at vi kunne nyde dagens ret som var biksemad med spejlæg. Det blev en god 

dag på Møn. 

Torsdag d. 15. september havde vi den tredje udebane turnering, 23 spillere mødte op 

på Falster golfbane (Virket), idet vi har startet en tradition op, i stedet for Korsør med 

biksemad, er vi nu gået over til Virket med biksemad, men stadig med to spejlæg, vi 

mødte en bane med de udfordringer vi kendte (mange træer, nogle smalle fairways, 

men også områder der var angrebet af gåsebille larver, men bortset fra det var det en 

god bane og en god dag på Falster, hvor humøret var højt. 

Årets Putcup blev vundet af Carlo Mazur, der i en spændende finale slog Svend 

Lauridsen der blev nr. 2, og Claus Christensen der blev nr.3. Efter finalen der blev 

overværet af resten af veteranerne, som levede godt med, fik Carlo overrakt Jens 

Køie pokalen, som blev indstiftet sidste år. 



Tyskland: Vores sædvanlige tredages tur gik i år til Tyskland, hvor vi spillede 3 

gode men lange baner, idet banerne fra gul tee, som man brugte der, havde følgende 

længde Segeberg 6036 m, Gut Waldshagen 5917 m og Brodauer Mühle 6039 m, så vi 

spillede de to baner fra rød tee. 

 Hotellet vi boede på hed Strengliner Mühle, et ganske udmærket hotel med god mad 

og gode værelser, og plads til vi kunne være sociale om aftenen (så meget at hotellet 

løb tør for fadøl første aften…..) men vi må ikke glemme at turens gennemførelse til 

den pris vi gav, kun var muligt ved den flotte donation vi fik fra Jens Køies enke 

Anne Køie.  Vi har takket Anne Køie mens vi var afsted, med en stor buket blomster 

og en æske chokolade, afleveret af min hustru. 

Golfbox. 

Brugen af Golf Box i forbindelse med vores almindelige samt vores 

præmieturneringer går fint, både hvad angår tilmeldinger, tidsbestilling og bestilling 

af buggy for dem der har det behov. Vi har i år for første gang givet mulighed for at 

spille fra Tee 57, 51 eller Tee 48, for dem der måtte ønske det, det syntes jeg er blevet 

godt modtaget, også inddateringen efter spillet fungerer fint, nogle er lidt udfordret 

hvad det angår, men dem har John Birk hjulpet, så alt i alt et område der kører fint. 

Eclectic. 

Eclecticen kører fint, også selvom vi spiller fra forskellige Tee`s, den 

omregningstabel der blev lagt til grund for brugen af forskellige Tee`s, har fungeret 

godt, og alt i alt er vi i bestyrelsen godt tilfredse med systemet som det kører og vi er 

vendt tilbage til at aflevere scorekortene igen når de er behørigt underskrevet af 

spiller og markør. 

Vedtægterne. 

Efter et vink med en vognstang på sidste ordinære generalforsamling vedrørende 

vores vedtægter, blev den nye bestyrelse enige om at vi hellere måtte give dem første 

prioritet. Vi afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 31. marts, for at få 

vedtaget de nye vedtægter, som den afgående bestyrelse og dirigenten ved den 

ordinære generalforsamling i oktober 2021 havde bedt om. Der var i de gamle nogle 

uklarheder omkring valg, så den opgave kastede vi os over hen over vinteren, så de 

kunne være klar til sæsonstarten i år, og for at være sikre på at de også juridisk kunne 

bære fik vi dirigenten ved hovedgeneralforsamlingen Advokat Lars Urup, til at læse 

dem igennem, han havde nogle få grammatiske ændringer, men sagde ellers god for 

arbejdet. Der er nu vores håb at de er lavet så godt at de kan klare en lige så stor 

periode som de foregående, der blev lavet i 2003. 



Tak til Klubbens personale.  

En stor tak og et stort tillykke med Næstved Kommunes Miljø pris til vores golfklub, 

og da det er jer der passer den, vil jeg tillade mig at bringe lykønskningen videre til  

Chef Greenkeeper Henrik Holm og hans personale her i klubben, de sørger for at 

passe på vores bane, så den står flot og snor lige, lige som udenomsarealerne også 

bliver flot passet, derfor en lille reminder om, at når golfklubben kalder på hjælp 

(arbejdsdag) så støt op om det hvis man kan. 

 

Restauranten. 

Der skal lyde en stor tak til alle her i Café Kilden. I gør et godt stykke arbejde, og 

laver noget god mad til os, og lytter til vores ønsker. Tak for det. 

Sekretariatet. 

Tak til Camilla og Benny i sekretariatet for den hjælp vi har fået, de er altid 

hjælpsomme, så snart vi beder om det, og med et smil på læben og godt humør. 

Bestyrelsen. 

Den bestyrelse der efter sidste generalforsamling konstituerede sig, har fungeret godt, 

og har haft et fortrinligt samarbejde, og møderne er foregået i et godt humør, tak skal 

lyde fra mig for at tage mig i hånden og få mig i arbejdstøjet. 

Hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen er også trukket i arbejdstøjet, og har haft indkaldt til strategimøder 

og senest udsendt en strategiplan for hvordan golfklubben kommer videre, den bør vi 

støtte op om, da den er et vigtigt værktøj for at udvikle vores dejlige golfklub. 

Sidst men ikke mindst 

Dem der er årsag til vi hver torsdag møder op her i golfklubben, er jer, uden jer var 

der ingen torsdagsveteraner, det er så skønt at komme ud og spille golf med jer eller 

måske spille hul 19, og dyrke det der også vigtigt, nemlig det sociale, for husk det 

også er vigtigt, den stemning man møder her på enten banen eller på terrassen er god 

og den skal vi holde fast i. 

Tak for det. 


