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Bestyrelsens beretning for 2021. 

 

Velkommen til generalforsamling for 2021. 

En sæson som igen måtte ændres for at komme de mange restriktioner i møde.  

For selv om vi i efteråret 2020, lagde planer for en normal sæson, blev vi i starten 

mødt med forskellige krav, som medførte, at vi ikke kunne spille og mødes under 

normale forhold, men måtte udsætte fællesspisninger og spille med løbende start.  

Vi måtte igen aflyse vores møde med Solvognspigerne, og værst af alle, igen måtte vi 

udsætte vores Jubilæum med Manneklubben i Maribo. 

Men gudskelov ændrede tingene sig i løbet af sæsonen, så vi lige før sommerferien 

kunne vi spille under normale forhold. Og vi kunne også få afholdt den udsatte 

Generalforsamling for 2020. 

Vi var kommet i gang, og der blev spillet til Årets Order Of Merit, så vi kunne også 

gennemføre vores Sommer Turnering i 2021. 

Og med gennemførelse af vores Turneringer, kunne vi også kåre Årets Herreklub 

Mester. Så endnu en gang stort tillykke til Frank Jensen med titlen. Vi er ved at få 

sat navn på pokalen, og den vil herefter stå til skue i omklædningsrummet. 

Vi nåede også at komme på vores efterårs tur, som i 2021 gik til Stensballegaard og 

Herning Golfklub. Igen et par dejlige dage for de 24 deltagere som var med. Og med 

rigtigt godt vejr, som Jørn Eisbo havde ”lovet”. Tak til alle som deltog for et par 

herlige dage på golfbanerne og på Hotel Pejsegården. 

Men som nævnt tidligere, kom pandemien desværre tilbage med fuldt tryk i 

efteråret, og vores normale julefrokost / generalforsamling måtte aflyses.  

Herreklubben oplevede desværre en pæn nedgang i medlemstallet i 2020, idet vi 

havde mistet 13 medlemmer set i forhold til 2019. I 2020 var der tilmeldt 42 

medlemmer. Om det så har været fordi vi ikke kunne komme rigtig i gang eller ej, 

vides ikke. Men vi har kun haft en lille fremgang i 2021, så vi i år har været 46 

medlemmer af Herreklubben. Et forhold som vi gerne skulle have rettet op på i 

2022. En opgave som den nye bestyrelse skal have stort fokus på. 


