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Klubbens forhold 

Vi har haft 22 almindelige matcher. Selvom sommerens vejr har været meget 

svingende har mandagene ikke været de mest våde, og fremmødet har da også - med 

undtagelse af ydermånederne  -ligget omkring 30 nogle mandage over. Det er dejligt 

med så mange for giver en god dynamik og en god stemning.   

Marianne 0g Steen i køkkenet har vi haft et godt samarbejde med. De er meget 

hjælpsomme og indstillede på at gøre det så godt for os som muligt. Det er også 

hyggeligt som de har frisket op i klubben med blomster, menuplaner m.m., og så skal 

vi ikke selv samle tallerkener sammen længere! De har også uopfordret valgt at 

sponsorere fire spisebilletter til Dameklubben som nogle af os har haft glæde af. Det 

er vores opfattelse at der blandt vores medlemmer er stor tilfredshed med køkkenet 

selvom vi godt ved at nogle savner mere salat og måske også lidt mere opfindsomhed 

i menuerne. For bestyrelsen har det været vigtigt at holde prisen nede, hvilket er 

lykkedes. Marianne og Steen fortsætter heldigvis forpagtningen næste år, og vi vil fra 

starten af sæsonen tale med dem om vore menuer og der bede om mere salat og mere 

grønt. Senere i aften får vi lejlighed til at sige tak for mad til Marianne og Steen.   

Vi har haft gæster tre mandage. Thomas gav en aften gode træningsråd specielt til 

damer. Vinni gjorde os klogere på kranio-sakral behandlingsmåde og på Vinnis 

øvrige behandlingsformer. En fin aften! For nylig var Lizzi på besøg hvor hun 

fortalte om dameklubbens start og klubbens første år. Også en fin fin aften!  

Vi havde nogle nye tiltag i år, fx julimedlemsskabet som to har benyttet sig af. Ikke 

så mange, men for i hvert fald den ene har det været en succes, og der er derfor grund 

til at beholde muligheden for dem der ikke kan nå at spille til hverdag.  

Der er lavet 9 birdies fordelt på otte spillere. Mere om det i aften.   

Medlemstal 

I år har vi været 52 medlemmer. Det er fire flere end sidste år. Der er kommet 11 nye 

til. Altså har der også været en afgang af medlemmer. Vi har derfor sendt de nye fra i 

år en hilsen med opfordring til at sige til hvis der er noget de har lyst til at gøre 

opmærksom på. Det kunne være noget de synes mindre godt om så vi evt. kan ændre 



på det. Og vi har også i år besøgt kaninklubben og talt godt for vores klub. Husk at I 

får en præmie hvis I skaffer et nyt medlem. Husk også at det er tilladt at have en gæst 

med en mandag aften. Det kan måske give gæsten lyst til at blive medlem.  

Venskabsmatcher 

Dragsholm, hjemme. 28 deltagere fra Kalundborg og 14 fra Dragsholm. Vi vandt 

med 164 mod deres 151 vandt. Længste drive blev vundet af en spiller fra 

Dragsholm. 

Korsør, skulle have været her hos os, men matchen blev aflyst af Korsør da de ikke 

syntes der var nok tilmeldinger fra dem, måske fordi de havde fået lagt alle deres 

venskabsmatcher ude i samme sæson. De vil af samme grund gerne komme her næste 

år for ikke at få alle matcher hjemme. Det kan naturligvis fint lade sig gøre. 

Odsherred, ude. 17 deltagere fra Kalundborg. Vi var 58 i alt og Solvognspigerne er 

hyggelige at besøge. Der var godt humør. Selvfølgelig vandt de og vi måtte aflevere 

trofæet. Desværre er der ingen chance for at vi kan få trofæet igen. Odsherred har 

nemlig valgt at opsige vores aftale om venskabsmatch. Det er meget ærgerligt, vi har 

haft et fint samarbejde med dem og det er en dejlig bane. Men de synes der er så langt 

til Kalundborg! Jeg har fået et meget venligt brev fra deres formad som takker meget 

for vores gode samarbejde, men deres hovedklub har bestemt at de kun må have to 

venskabsklubber. Deres valg faldt så på os fordi som sagt mange af medlemmerne 

synes de kommer alt for sent hjem.   

Dame/herredag 

Det var vores arrangement i år. Vi var 17 damer til at slå 16 mænd. Vi var desværre 

ikke nok til at slå mændene. Selvom de tre bedste damer Anita med 42 i score og 

Karin med 36 og Vini med 35 gjorde hvad de kunne. Det ringe fremmøde kan 

skyldes at dagen var flyttet fra Grundlovsdag og kom til at ligge så tæt på pinsen. Den 

fælles koordinering af matchplaner for hovedklubben og de andre klubber i klubber 

var ikke god sidste år fordi et møde om koordieringen blev aflyst. Vi er klar med 

vores ønsker for matchplan 2018 og har bedt om en fælles koordinering med 

Hovedklubben, Seniorklubben og Manneklubben.   

Ture ud af huset  

Weekendturen i år måtte desværre aflyses. Vi tror at den manglende tilslutning kan 

skyldes at der er mange andre arrangementer først på sæsonen. Derfor bytter vi rundt 

på weekendturen og endagsturen næste år. Turen ud af huset på en lørdag kommer til 

at ligge i juni og weekendturen i begyndelsen af september. 



Endagsturen gik i år til Sandager Golfklub. Det var en meget fin tur. Stilfærdig bane 

men med det smukke sensommervejr blev det en fin runde. Og da vi så efterfølgende 

fik serveret Bodils hjemmelavede catering blev dagen lige pludselig endnu bedre! Vi 

var 20 afsted, og vi havde en dejlig dag.  

 

Pink Cup  

36 mænd og 32 damer deltog i årets Pink Cup. Noget færre end sidste år. Datoen var 

flyttet fra hvor vi plejer at have arrangementet efter ønske fra Hovedklubben. Måske 

betød det et mindre fremmøde. Igen - vi håber at planlægningen af næste års matcher 

bliver lidt mere smidig end den var i år.  

Trods det mindre fremmøde var resultatet af indsamlingen fin. 21.575 kr kunne vi 

sende til Kræftens Bekæmpelse.  

Godt at have været med til, og vi deltager selvfølgelig også næste år.  

Toyota Match  

Bruno stillede igen i år op til en Toyota-sponsormatch med fine præmier. Vi var 33 

deltagere, hvilket var godt. Det blev som sædvanlig en fin dag. Vejret var godt. Vi 

måtte undvære Bruno til spisning og præmieoverrækkelse. Hans datter og familie fra 

Schweiz skulle rejse tilbage dagen efter så det var naturligvis helt forståeligt. 

Heldigvis gav han tilsagn om at være med igen næste år. Tak for det!  

 

Tak 

Vi kan ikke komme ud og spille om mandagen og deltage i ture og fester hvis ikke 

der er en lang række personer som bakker op om vores klub. Derfor skal der også i 

dag lyde en særlig tak til alle der er aktive og hjælpsomme omkring klubbens 

virksomhed.  

Vores sponsorer er særlig vigtige for uden dem ville der ikke være meget at kæmpe 

om. En meget stor tak til dem! 

Som jeg tidligere har nævnt har vi været meget tilfredse med den ordning og det 

samarbejde som vi har haft med køkkenet. Senere i aften får vi lejlighed til at sige tak 

direkte til Marianne og Steen. 

Også i år har Bente stået for at arrangere Hulspilsmatchen. Bente er desværre ikke 

med i dag, men hun har fået et par flasker som tak for hjælpen, og hun vil heldigvis 

også gerne står for turneringen næste år. Stor tak for det!  



Som I kan se af dagsordenen træder Lillo ud af bestyrelsen. Lillo har været med i tre 

år i alt. Først valgt for et år og derefter for to. Den sidste valgperiode slutter nu. Lillo 

er ikke den der står frem, helst ikke, men til gengæld har du lagt et meget stort og 

godt arbejde i bestyrelsens forskellige opgaver. Vi kommer til at savne dig. Derfor 

skal du have en stor tak med på vejen.  

Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse for endnu en sæson hvor jeg synes vi har 

trukket godt samme vej og løst opgaverne med godt humør.   

Endelig – hvad var en klub uden medlemmer? Stor tak til alle hver og en. Alle 

medlemmer er skattede i klubben. Dem der kommer lidt nu og da, og dem der troligt 

stiller op selvom vejrudsigten ikke er den bedste.  

Tak for en fin sæson og tak til alle medlemmer og alle aktive omkring vores klub – 

på rigtig godt gensyn i 2018! 
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