
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

 

Kære medlemmer 

 

2021 har i lighed med 2020 været et besynderligt år, hvor COVID 19 har begrænset megen aktivitet 

i såvel vores lille land, som i vores lille seniorklub her i Ørnehøj golfklub. 

Tirsdagsmatcherne er blevet gennemført i år, med sæsonstart den 30. Marts. 

Månedsafslutningsmatcher kunne vi først påbegynde ultimo juni af hensyn til reglerne om antal 

forsamlede. 

Ved sæsonstart kunne hvert medlem få udleveret 3 golfbolde med logoet “De grå ørne”, og vi 

håber, at boldene har tjent jer godt, og stadig ligger i jeres bag!!!!! 

Præmieuddelingen for april og maj klarede vi efter første match i månederne maj og juni og det 

gik vist helt fint. 

Såvel julearrangementet som den årlige bowlingturnering blev aflyst på grund af 

Coronasituationen. 

 

I årets løb har vi ændret lidt på opdeling mellem herre og dame A og B i relation til handicap, idet 

der var blevet uforholdsmæssig mange B spillere i forhold til A spillere. Jeg kan fortælle, at der var 

følgende fordeling i tirsdags: 

Herre A 25 - Herre B 26 - Dame A 19 - Dame B 20. Så det fungerer da fint. 

 

Nyt er også, at 9 huller herre i år spiller fra blå teested - med mindre spilleren selv ændre dette 

inden start. 

 

En enkelt udematch er det blevet til. Den 24/8 deltog 29 spillere i match i Sebber. 

 

Som det fremgår af vores regnskab har vi - på grund af coronasituationen - en meget god 

økonomi. I bestyrelsen har vi drøftet evt. kontingentnedsættelse, men har besluttet at fastholde 

uændret kontingent næste år, og så bruge noget af formuen på sociale arrangementer og 

bespisning mv. næste år. 

 

Med hensyn til antal matcher - deltagelse mv. kan jeg give følgende oplysninger : 

 

Vi er 242 medlemmer i seniorklubben. 

Der er spillet 26 matcher, når sæsonen slutter. 

Der har været 3187tilmeldte spillere til matcherne, dvs. 137spillere pr. matchdag, og det er faktisk 

rekord. 

Der er indkøbt 548 flasker vin + andre præmier 

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder. 

 



Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for opbakningen til seniorklubben fra jer alle. Hvor er det dejligt 

at møde lutter glade ansigter hver tirsdag formiddag. 

 

Tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i årets løb. Det har været en fornøjelse at 

arbejde sammen med jer. 

Også tak for god hjælp og service fra kontoret og greenkeeperne. 

 

Tak for ordet. 

 


