Formandsberetning 60+ generalforsamling 2015
Det har igen været et dejligt år med masser af god golf i sommersæsonen 2014 og en
dejlig vinter, hvor der igen kun har været et par torsdage, hvor vi ikke kunne spille på
grund af sne på banen.
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling, og vi fik besat pladserne i de
4 vigtige udvalg: Festudvalget, Turudvalget, Referentudvalget og Samarbejdsudvalget.
Alle 4 udvalg har lavet et flot arbejde.
Festudvalget har stået for afslutningsfesten sidste efterår, ligesom festudvalget også har
taget sig af fællesspisninger o.l.
Turudvalget har gennemført et flot sommerprogram med 1 overnatningstur til Hotel
Pejsegården i Jylland hvor vi spillede henholdsvis Stensballegård, Tange Sø og
Skanderborg Golfklub, og 2 endagsture til henholdsvis Mogenstrup og Midtsjællands
Golfklub
På baggrund af de gode erfaringerne med Jyllandsturen til Hotel Pejsegården har
turudvalget for sommeren 2015 igen lavet en overnatningstur til Hotel Pejsegården, men
med spil på 3 andre baner end sidste år, nemlig Horsens Golfklub, Ry Golfklub og
Vestfyns Golfklub. De 2 endagsture går i år til henholdsvis Rønnede Golfklub og Møns
Golfklub. Alle ture er beskrevet på klubbens hjemmeside under Seniorklubben.
60+ medlemskartotek er en del af TGS medlemskartotek, så husk at det er jer selv som
sørger for, at basisoplysninger såsom telefonnummer, emailadresse og postadresse er
korrekt opdateret.
Vi vil fortsætte det gode samarbejde med administrationen, således at der ligger trykte
scorekort parat torsdag morgen, og vi fortsætter naturligvis med at finde vinderene af de 3
rækker på spilledagen.
Turneringsmodulet er blevet fuldt indfaset i 2014, og det er mit indtryk at det nu stort set
fungerer tilfredsstillende uden problemer.
Og så til det rigtigt vigtige, vi har haft nogle gode Torsdagsmatcher, med stort fremmøde
og masser af godt golfhumør, og jeg er sikker på, at vi vil fortsætte med de hårde dyster og
det gode humør hen over sommeren. Den samlede matchplan for sommersæsonen ligger
på klubbens hjemmeside under Seniorklubben. Matchlederne vil i år finde nogle sjove spil
til de "sociale" dage. Vi kan ikke love at spillene på socialmatcherne altid kan tælle med til
Order of Merit, men vi vil bestræbe os på at spillerne får “alle slagene” frem til bolden er i
hul, så vi ikke spiller spil hvor man kun slår hver anden gang. Som en konsekvens af færre
individuelt tællende matcher har vi ændret antallet af matcher i Order of Merit til 10. Husk
også vores venskabsturnering med Korsør den 11. juni her på vores bane, og
venskabsturneringen med Skovbo den 13. august som i år foregår på Skovbo’s bane. Sct.
Hans turneringen er i år igen meget overraskende den 23. juni.
60+ har 110 medlemmer, vi kender først det nøjagtige antal for 2015/16, når vi kan se,
hvor mange der betaler kontingent for den nye sæson. 60+ er en rummelig “klub i klubben”
med plads til alle glade golfere, som gerne vil nyde spillet sammen med andre seniorer. Vi
vil også gerne tiltrække nye medlemmer, og gerne nye seniormedlemmer af TGS, så vi

også herigennem kan hjælpes ad med at fastholde et så højt medlemstal som muligt i
Trelleborg Golfklub Slagelse.
God sommer med masser of god golf til jer alle.

