
Beretning GKL Seniorgolfs generalforsamling 2020 

 

Det plejer jo at være sådan i Seniorklubben, at vi planlægger stort set hele årets forløb i de 

første måneder af året, og så kører det ellers bare på skinner uden ret meget slinger i 

valsen. 

Man kan roligt sige, at sådan har det ikke været i år. Der kom jo en CORONA-pandemi i 

vejen. Så først kunne vi ikke starte sæsonen op, som vi plejer, fordi vi faktisk ikke en gang 

måtte være på banen. Så blev der langsomt åbnet for, at vi kunne være flere og flere 

sammen. 

Det betød jo, at der blev flere stop for toget, hvor vi måtte skifte spor, bl,a, i den måde, vi 

kunne afvikle vores turneringer på. Der har Ebbe og vores turneringsledere lagt et rigtigt 

stort arbejde i at få alting til at gå op i en højere enhed. Det skal I have en rigtig stor tak 

for. Ebbe vil orientere lidt om årets forløb i turneringsledergruppen senere. Han kan 

berette om, at der har været flere deltagere i vores turneringer i år end sidste år, måske 

netop pga. pandemien? 

Alle disse sporskifter har også betydet, at vi ikke fik afviklet vores venskabsmatcher som 

planlagt, ligesom det har betydet, at vi ikke kunne afvikle de sædvanlige 

kvartalsturneringer med spisning. Der var ellers åbnet så meget på forsamlingsforbuddet, 

at vi havde planlagt vores sæsonafslutningsturnering med spisning ligesom vi plejede, 

men nye restriktioner gjorde, at vi måtte dele den op i to turneringer, så der samlet set var 

plads til mindst lige så mange, som vi plejer at være. Og selv om vi har haft nogle torsdage 

med ”Spil og spis med”, hvor klubben gav smørrebrød til de deltagende spillere, har det 

overordnet betydet, at det er gået ud over den omsætning, vi har lagt i Café Den glade 

Golfbold i år. 

Et sted, hvor der blev totalt stop, var den planlagte Seniortur til Hobro, hvor der var rigtig 

godt med tilmeldinger, men som arrangementsgruppen blev nødt til at aflyse. Men bare 

rolig, gruppen har, ligesom Egon Olsen, en ny plan. Den vil Svend Aage Madsen orientere 

om lidt senere. 

Det er jo så også på grund af CORONA-pandemien, at vi må afvikle generalforsamlingen 

her i dag og uden den sædvanlige spisning. Jeg vil sige tak til jer, der er mødt frem. Vi har 

ingen bestemmelser i vores vedtægter om et minimum antal deltagere til en ordinær 

generalforsamling, så det går fint at afholde den, selv om vi kun er ca. halvt så mange, 

som vi plejer at være. 

I år har vi haft 164 af GKL’s medlemmer i Seniorklubben. Det er stadig et meget stort antal 

i forhold til det samlede antal medlemmer i GKL. 

Vi har endnu ikke lavet aftale med vores venskabsklubber om matcher i 2021, men det 

håber jeg, vi får, inden Ebbe laver turneringsplanen for sæsonen. Tilslutningen til vores 

venskabskamp i Birkemose var igen i år meget lille, så det er et spørgsmål, om vi skal 

fortsætte med at være venskabsklub med dem. 



Jeg vil gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt år. Vi har en arbejdsdeling, som 

indebærer, at vi ikke har behov for at holde så mange formelle bestyrelsesmøder. 

Karen Madsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Jeg vil gerne takke Karen for hendes 

indsats (overrække vingave). 

Desuden vil jeg takke vores matchledere for en stor indsats i løbet af sæsonen. Det er 

virkelig dejligt, at I påtager jer den opgave det er, at holde styr på alle os andre derude 

hver torsdag. En særlig tak skal lyde til Ruth og Poul Lommer, som har ønsket at udtræde 

af gruppen. De har varetaget hvervet som matchledere i 10 år, så det er kun rimeligt, at de 

ønsker at stoppe (Ebbe overrække flasker til Ruth og Poul). Der er allerede fundet nye 

matchledere til erstatning for Ruth og Poul, nemlig John Højbjerg og Niels Kidde 

Andersen. De starter så småt op her i sidste kvartal af 2020, og da vi pga. CORONA 

stadig kører turneringer med tilmelding i Golfbox, hvilket vi ikke plejer efter 1. november, 

bliver de kastet lidt mere hovedkulds ud i det end ellers planlagt. 

Og så til sidst en tak til alle medlemmer, som er med til, at det er en fornøjelse at være 

med i GKL Seniorgolf. 

 

 


