
Generalforsamling årsberetning fra KIK´erne 20/21. 

Der blev i oktober måned afholdt møde med alle Klubber i Klubben. På grund af Coronaen er der 
ikke holdt lignede møder her i foråret, dog er der blevet kommunikeret gennem mail eller telefon. 

Vi har fortsat 4 klubber i Klubben: 

Seniorklubben 

Tirsdagsdamer 

Mandagsherrer 

Torsdagsturnering. 

Seniorklubben: 

Seniorklubben begyndte den nye sæson den 6/4. Der er lige nu 125 medlemmer, men et par 
stykker mere er på vej. Der spilles på både 9 og 18 huls banen, og der spilles forskellige 
spilleformer. Fællesspisning en gang om måneden med stor opbakning. 

Seniorerne vil gerne fortælle kaninerne om klubben. De har ingen handicapbegrænsning. De vil 
gerne fremme golfspillet og det sociale samvær. 

På grund af Coronaen har de endnu ikke afholdt generalforsamling, så sidste tirsadag i oktober 21 
bliver der afholdt 2 generalforsamlinger. 

Tirsdagsdamerne. 

Også med opstart den 6/4. Der er p.t. 59 medlemmer, og det er 7 mere i forhold til sidste sæson. 

Alle kvinder med max 42 i handicap er velkomne. 

Der spilles i både A-B og C rækken. Der er online booking, og du kan spille både formiddag og 
eftermiddag. 

En gang om måneden er der klubaften med spisning, hygge og uddeling af sponsorpræmier. 

Sæsonen slutter den 28/9. 

Den 29/5 skulle der have været 50 års jubilæum for tirsdagsdamerne, men på grund af Coronaen 
er det blevet udsat til den 18/9. 

Mere information om dette kommer senere. 

Mandagsherrerne: 

For at være medlem af mandagsherrer, skal du være fyldt 18 år og spille med max. 32 slag. 

p.t. er der ca. 100 medlemmer, hvor ca. 65 spiller hver mandag. 

Sæsonstart var i år den 29/3. 



Der spilles i 1 række i gunstart og 2 rækker i alm. mandagsturnering. 

Der afholdes 7 månedens matcher i 2021 – alle med gunstart og fælles spisning og 
præmieoverrækkelse. De er meget tilfredse med online tilmelding, og det er generelt alle klubber 
blevet glade for.  

Mandagsherrerne vil gerne orientere begyndere/kaniner om M.H. på en klubaften. 

Formålet med mandagsherrerne er bl.a. at få et godt kammeratskab og hyggeligt samvær. 

Per Bihls torsdagsturnering: 

Torsdagsturnering er en åben turnering, hvilket betyder at også greenfee spillere kan deltage. 

Du kan booke en tid om formiddagen, eller om eftermiddagen fra ca. kl. 14.00 

Hver anden måned er der gunstart med fællesspisning. 

P.t. er der ca. 50 stk., og det er status quo fra sidste år. 

Til sidst vil jeg sige en stor tak til alle i de forskellige bestyrelser – I gør et kæmpe stort arbejde. 

Som nyt medlem er det altid vigtigt, at du føler dig velkommen og tryg. Det skal vi som bestyrelse 
og klubbernes bestyrelse være meget opmærksomme på. Vi vil gerne skabe et godt kammeratskab 
og hyggeligt samvær, og det vigtigste i klubben er jo, at have relationer til andre – og her gør Kik-
ernes bestyrelse et godt stykke arbejde.  

Med dette vil jeg ønske alle sammen en rigtig god sæson.  

Ingrid Strandby. 


