MjølnerSeniorernes beretning 2019
Det sidste år har været et ganske almindeligt år – næsten. For ved årets udgang valgte en række
medlemmer at melde sig ud af klubben, og for nogle også af bestyrelsen. Årsagen til disse udmeldinger vil
jeg ikke komme nærmere ind på, idet de enkelte vist har en opfattelse af årsagerne, som kan være flere. Vi
har i bestyrelsen besluttet at se fremad. Vi vil opfordre til åbenhed og dialog, så eventuelle problemer kan
blive taget i opløbet. At der er sket positive ting omkring samarbejdet mellem Ishøj Golf Klub og Ishøj Golf,
er det nye klublokale et godt eksempel på.
Men bortset fra det har året være et godt og aktivt år med god tilslutning til vores aktiviteter. Det største
antal deltagere på 18 hullers banen en onsdag har været 41 i henhold til registrerede scorekort til Orders of
Merit. Dette har jeg sammenholdt med antal tilmeldte i Golfbox’s Tidsbestilling, hvor tallet var 53.
Forskellen må være de personer, der gerne vil spille med, men alene har lyst til at spille 9 huller. Disse ”9hullers spillere” vil vi i den nye sæson gøre noget specielt for, idet der parallelt med en løbende turnering
over 18 huller bliver en turnering over 9 huller (forni). Dette er årsagen til bestyrelsens forslag til ændring af
”Formål og regler for Seniorklubben” (vedtægter). Dette vil vi komme nærmere ind på under punktet
indkomne forslag.
Vi har en statistik over tilslutningen til golf om onsdagen. Den vil blive vist på Årsmødet.
Vores ordinære turneringer har omfattet
•

Åbningsturnering med 49 deltagere

•

Tur til Fremmed bane (Vallø) med 38 deltagere

•

Sommerturnering med 43 deltagere

•

Sensommerturnering med 53 deltagere

•

Afslutningsturnering med 64 deltagere

•

Kampen om den Den glade Julegris med 40 deltagere.

Tallene skal ses i sammenhæng med, at vi max har været 93 medlemmer, så derfor er det et rigtig flot
fremmøde og stort engagement, der har været udvist.
Ved årets udgang var vi 85 medlemmer og i dag er vi 74. Efter det ekstraordinære Årsmøde har bestyrelsen
taget fat på arbejdet, og det er min opfattelse, at der er et godt engagement og samarbejde. Vi har drøftet
og besluttet visse tiltag i denne sæson, f.eks.
•

Gratis kaffe og te ved hul 10. Her vil der også være mulighed for at købe kolde øl og vand. Denne
aftale er indgået med Tim i restauranten. Ved dårligt vejr eller meget begrænset fremmøde vil vi
forbeholde os ret til aflyse serveringen.

•

Den tidligere nævnte beslutning om en løbende turnering over 9 huller til Orders of Merit.

•

Præmier til vores turneringer vil vi fortrinsvis købe i shoppen og restauranten (vin)

•

Disse tiltag er valgt ud fra en betragtning om, at Ishøj Golf og de forskellige klubber i klubben er
afhængig af hinanden, og derfor også må støtte hinanden.

Under debatten er yderligere forslag velkomne.
Vi skal selvfølgelig også lige nævne Årets MjølnerSeniorer
•

Hos damerene Käthe Vibov

•

Hos herrerne Peter Bundgaard Hansen.

Dette var ordene, hvor der blev kikket lidt bagud på 2018, men nok vigtigt er det at kikke frem. Vi mener
det ser lyst og godt ud, så derfor vil vi ønske alle en rigtig god sæson 2019.
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