Formandens beretning 2020
Vi har haft en meget spændende og anderledes år i skyggen af Covid-19. Det ser også ud til, at vores sæson
2021 vil blive påvirket af Covid-19. Men det er nok det vi må acceptere som et livsvilkår.
Jeg blev sidste år valgt som ny formand med stående bifald og uden modkandidat. Mange tak for det. Jeg
håber, at jeg har levet op til Jeres forventninger – ellers har I nu muligheden for at lave om på fejltagelsen –
når vi senere skal vælge medlemmerne til bestyrelsen.
Jeg vil starte med at takke bestyrelsen for et positivt og konstruktivt samarbejde, det har desværre ført til
at jeg er efterladt alene på perronen.
Tankevækkende.
Nu vil jeg snakke lidt golf:
Vi er i dag 76 medlemmer og 52 har været aktive i sommerturneringen i år. Svarende til knapt 70%, det er
flot. Hvis vi skulle dele i A-rækken og B-rækken i 2 lige store puljer i dag, så ville Hcp. grænsen være 18,5
Vi startede sæsonen lidt senere pga. covid-19, men da vi endelig kom i gang, så har vi kunne spille med
meget få restriktioner. Vejret har også været med os, så ikke en onsdag er blevet aflyst. Michael og folkene
omkring ham, har tryllet med banen, så den har stået utroligt flot hele sæsonen, selvom vi har haft længere
perioder med meget lidt vand. Dem af os, der har besøgt andre baner i sommer, bliver bekræftet i, at vi er
godt hjulpet med vores nuværende Greenkeeper team m.fl.
Alle lokale åbenherredage, Ove Lind pokalen m.m. er desværre været aflyst i år pga. covid-19, så jeg kan
desværre ikke står nu og fremhæve vores fantastiske resultater på nabobanerne – det må vi vente med til
sæson 2021 – forhåbentlig.
Vi gennemførte vores årlige Mannetur og den gik til H.C. Andersens golfklub i Bogense. Det var en meget
vellykket tur – Ingen kom til skade – Alle fandt hjem i seng uden hjælp udefra – Lyset blev slukket inden 23
(Mette har ikke kunne være i sine trusser af bar stolthed) – Vi er også velkomne igen - Ja så kan man som
formand ikke forlange mere. Mannetur mester i B-rækken blev Tom Harry i hård konkurrence med Knud
Christiansen. De sluttede begge på netto 167 slag, men Tom var bedst på sidste 9. I A-rækken blev John
Mortensen mester med suverænt netto 144 slag foran Ole Jakobsen netto 152 slag. De var i øvrigt senge
kammerater. Jeg har dem mistænkt for at aftalt dette på forhånd. Preben Halberg havde sponsoreret 3*3
logobolde (PV1) til dagens vinder netto. Dem valgte de også at tage alle sammen – de efterlod ikke noget til
os andre.
Vi har i år forsøgt os med et nyt tiltag – Rydercup 2020. Tanken var oprindeligt, at vi skulle udfordre en af
vores venskabsklubber til dysten, men covid-19 tvang os til at kikke ind ad. Det var måske ikke nogen stor
ulykke, for det var en meget vellykket dag. Vi valgte, at det skulle A-rækken mod – B-rækken. Man skulle
kvalificere sig, så principielt var det 8 bedste i hver række der blev udtaget. Kaptajnen var nr. 1 i hver
række. Rydercuppen blev afviklet lørdag den 12. september. Der blev spillet 9 hullers foursome og 18
hullers singel. Vi startede kl. 9. og de sidste var hjemme kl. 21. Vejret var med os, det begyndte at regne, da
alle næsten var kommet ind. Det blev en meget spændende og tæt match. Da vi manglede det sidste hold
(Lars og Knud), første A-rækken med 6-5 og Knud var 3 op efter hul 14. Men Lars vidste hvor langt han
kunne trække den, så på hul 18 sænkede Lars en 6 meter put og Knud valgte at 3 putte. Så Lars vandt med
1-0 og A-rækken vandt trofæet med 7-5.

Vi har fundet vinderne af sommergolfen 2020, det blev I A-Rækken 1. Finn Kørvel 2. John Rasmussen 3/4.
John Mortensen og Bruno Andersen. (John og Bruno sluttede med lige mange point – så i bedste PGA stil så
deler de præmien for 3 pladsen). Det blev også en meget tæt affære om 1. pladsen A-rækken. Finn og John
sluttede med 6 point hver, så det skulle afgøres over 18 huller. Her trak Finn det længste strå med netto 76
mod John netto 80. I B-rækken blev resultatet 1. Torben Faxe Pedersen 2. Allan Hansen og 3. Mogens
Kildsgaard. Det blev også en tæt affære om 1. pladsen i B-rækken Faxe og Allan sluttede begge med 4 point
og skulle derfor også ud i 18 hullers omspil. Her trak Faxe det længste strå med netto 78 mod Allans 82.
Electric_2020 blev vundet suverænt af Carsten Jensen med 61 slag netto – Flot Flot. 2/3 pladsen var en tæt
affære mellem Anders Krogh og Bruno Andersen, de sluttede begge med netto 66. Anders bliver nr. 2, han
har laveste handicap. Tillykke til alle vinderne og alle os andre der bare har deltaget.
Det var et tilbageblik og nu vender vi snotkassen mod vintersæsonen og den sommer 2021. Vi ved ikke
hvad der venter os, men vi håber vi får styr på covid-19 og kan være lidt mere aktive udadtil. Men først det
nære, vi starter vintergolf fra næste onsdag den 4. november 2020 kl. 10 eller 12. Vi spiller henholdsvis 12
og 13 huller – det er af hensyn til banen, at vi vælger at veksle mellem for og baghullerne. Vi starter i uge 45
(4.11.2020) med 13 huller (1-9 10,11,17 og18), i uge 46 spiller vi 12 huller (10-18 1,2,9).
Husk vores julefrokost den 9. december 2020 er aflyst.
Næste års Mannetur vil vi hurtigst muligt få planlagt og informere Jer om.

Jeg håber, vi får en god golfsæson 2020/2021 uden alt for mange restriktioner.

På bestyrelsens vegne
Mikael Bülow

