
Beretning Old Timers sæson 2020/21 

Pga. Corana’en og de deraf følgende restriktioner, har 2020 været et specielt år med mange bump 
på vejen. Men på trods af det, var vi i 2020 145 medlemmer (og i 2021 162). Tusind tak for den 
fine opbakning. 

Derfor også først mulighed for at afholde generalforsamling med et halvt års forsinkelse. Denne 
beretning vil tage udgangspunkt i 2020/21, som skulle have sluttet i februar 2021. 

I forhold til det førstelagte program,  måtte vi desværre fortage rigtig mange aflysninger af VSD i 
foråret 2020. Men heldigvis kunne vi dog benytte banen, men uden efterfølgende hygge i 
klubhuset. 

Hen over sommeren løsnedes nogle af corona restriktionerne lidt, og vi kunne begynde at se en 
ende på at elendigheden – troede vi. For da efteråret kom, var det igen galt, og vi måtte aflyse 
flere fælles arrangementer. 

Det lykkedes dog at afvikle flere arrangementer: 

- Den 21. juni afvikledes Ryder Cup KIK, dog med reducerede hold-størrelse på 12 i stedet for 
de normale 16. Og for anden gang lykkedes det for Old Timers at vinde pokalen! 

- Den 10. juli lykkedes det også at afvikle Old Timers Sommerturnering – også her med 
begrænset deltager antal på 64. 

- Den 31. juli lykkedes det så at afholde årets første Vi Ses Dag 
- Den 28. august afholdtes også årets Par-3 bane og Putte konkurrence. Det er vores indtryk, 

at det synes medlemmerne er en sjov og hyggelig form, så det vil vi fortsætte med.   
- Og den 11. september afholdt vi vores skovtur, der gik til Køge golfklub. Vi kørte selv, men 

på parkeringspladsen var der modtagelse med en lille en til halsen, inden vi havde en dejlig 
dag på banen. Og med efterfølgende frokost og præmie uddeling. Vi var 44 deltagere, og 
det var dejligt, at der blev støttet op på trods af de besværlige vilkår. 

Da restriktionerne igen strammedes m.h.t., deltagerantal, blev Årsafslutningen afholdt i en nogen 
anderledes begrænset form. Her samlede vi vinderne med bestyrelsen i to mindre arrangementer, 
hvor vi fik hyldet og sagt tillykke til årets Oldtimer, Erik Bjørnsen, og de øvrige vindere, med nogle 
kanapeer og et lille glas. 

I løbet af vinteren blev det hele så lukket ned igen, og vi måtte desværre aflyse flere 
arrangementer, da vi skønnede, at det ikke gav mening, når vi kun måtte være 50 personer. Så 
vores årsafslutningen blev ikke gennemført. 

I juni modtog vi i bestyrelsen meddelelse fra Birthe Andersen om, at hun med øjeblikkelig virkning 
udtrådte af bestyrelsen. Birthe havde gennem mange år lagt meget arbejde og energi i at gøre Old 
Timers til en aktiv og hyggelig klub, og hendes store arbejdsindsats blev savnet. Tusind tak til 
Birthe for den store indsats hun gennem årene har ydet for Old Timers! Vi måtte derfor supplere 
bestyrelsen med et nyt medlem – John Gronemann. Og vi måtte omfordele de opgaver Birthe 
havde varetaget mellem os, hvilket selvfølgelig gav lidt ”indkøringsproblemer”, men hvor kontoret 
og Irene var til stor hjælp 



Da vi på grund af corona restriktionerne ikke kunne afholde generalforsamling i februar/marts, 
som vedtægterne foreskriver, fortsatte bestyrelsen som ”forretningsbestyrelse”.  Der er siden juni 
igen sket ændring i bestyrelsens sammensætning, da John Gronemann måtte trække sig. Da Kim 
Schram havde været med på sidelinjen ved afvikling af turneringer, blev han anmodet om at træde 
til. Dette har han gjort med stor bravur, og bestyrelsen vil derfor foreslå Kim som nyt medlem.  

I forbindelse med ændringerne og omfordelingen af opgaverne, har vi haft utrolig stor støtte fra 
Irene, der har hjulpet med at forstå golfbox mange finesser, og bidraget i forbindelse med 
indrapportering af scorekort heri. Stor tak til Irene.  

Generalforsamlingen d. 1. sep. 2021 er jo i stedet for den oprindelig d. 26. februar. For at holde 
kontinuiteten vil der blive afholdt generalforsamling i februar/marts 2022 efter reglerne i vores 
vedtægter. 

Vi siger tak for opbakningen hen over året og håber, at verden snart bliver normal. 

Pbv 

Margrethe Kristensen 

 


