
Beretning 2022/23 

I 2022 vendte vi tilbage til et normalt golfår i OT uden Covid og restriktioner. 

Der har været fin opbakning til Old Timers. Vi har været 152 medlemmer til 
sommersæson og 92 medlemmer til vintersæson. Det er dejligt med så fin en 
opbakning Tak for det. 

Den gennemgående sommerturnering blev afviklet med et gennemsnitligt 
deltagerantal på ca. 70 over de 20 turneringsdage. Kun den første runde i april 
svømmede væk i et voldsomt regnvejr. 

Der har i årets løb været afholdt en del arrangementer.  

D. 30. marts var der vinterafslutning, hvor vi fejrede Snedronning Therese Mersebak 
og kong Vinter Ian Hollins. 

Årets VSD blev afholdt med forskellige turneringsformer. Alle 5 VSD blev 
gennemført som 9 hullers mixturneringer med startliste og et sjovt 9 hullers spil. Vi 
fik prøvet lidt forskellige spil og efterfølgende god mad i restauranten. Det er 
bestyrelsens indtryk, at størsteparten af medlemmerne synes om denne form for 
VSD og vi planlægger at gentage det i 2023.  

Stor tak skal lyde til turneringshjælpere for al hjælp før arrangementerne, til 
klargøring af startlister og turneringer, til indtastning af resultater og uddeling af 
præmier. 

D. 18. maj tog vi på skovtur i Sydsjællands golfklubs flotte bane i Mogenstrup. Det 
blev en fin dag, hvor vi igen kunne køre i bus med 54 deltagere. Det blev en langdag på 
banen, men med fin mad bagefter. 

Søndag d. 26. juni blev Ryder Cup afholdt. Det er en hyggelig dag med deltagelse af 
klubbens forskellige Klubber i klubben. Det blev de unge, som løb med sejren, så vi ser 
frem til at deltage i 2023, hvor de unge så skal planlægge turneringen. OT 
forbedrede sin position, og blev nr. 2 efter en 3. plads i 2021. Mon ikke vi kan 
stramme os an og blande os i toppen igen? 

Vores sommerturnering løb af stablen d. 6. juli med 70 deltagere 

D. 26. oktober havde vi årsafslutning, hvor vi fejrede årets Old Timer, som blev Gitte 
Vogelbein. 



D. 2. november startede vintergolf, hvor vi igen spillede baglæns på banen. Det er 
vores indtryk, at de fleste af medlemmerne synes det er en fin måde, at komme ud og 
få frisk luft og motion. 

D. 30 nov. Havde vi julekaffemik med gløgg, æbleskiver og banko. En hyggelig 
tradition, hvor 67 medlemmer deltog. 

Langt den største del af Oldtimers kontingent får til præmier ved Old timers 
Turneringer, månedsturneringer, VSD turneringer, skovtur, sommer- og 
Vinterturneringerne. 

Desuden er der tradition for, at der ydes tilskud til bussen til årets skovtur, til årets 
Ryder Cup KIK præmier og en let fortæring til OT-holdet, og gløgg og æbleskiver ved 
julemik. 

Desuden udgifter til administration og bestyrelsen, herunder bank- og Netsgebyrer, 
hjemmeside,  kaffe og basse ved bestyrelsesmøder, samt en lille bestyrelsesfrokost 
ved årets afslutning. 

I 2022 har krigen i Ukraine og de deraf følgende stigende energipriser og inflation 
medført, at der på grund af prisstigninger, har været et træk i Old Timers 
kassebeholdning på ca. 10.000 kr. 

Bestyrelsen indstiller derfor, at der for 2023 sker en mindre stigning af 
sommerkontingent til 300 kr. og vinterkontingent til 100 kr. 

Vi har gennem året modtaget fine klappepræmier fra både restaurant og David Golf. 
Vi takker for det gode samarbejde. 

 

På Old Timers Udvalgets vegne 

Margrethe Kristensen  


