
 
 

SENIORKLUBBENS 

9-HULLERS JULEMATCH 

MED EFTERFØLGENDE 

JULEFROKOST OG 

GENERALFORSAMLING 

onsdag den 02. dec. 2009 

 
Kurven med de små flasker tog sig flot ud ... 
- Curt Nørtoft Thomsen, sidste års vinder, gav en 
»lille én« til halsen, inden der skulle dystes på golfbanen. 

Snakken gik lystigt inden dagens match. Ellen Andreasen og Ib Hundebøll sendte holdene af sted. 

Klar til afgang mod hullerne - smukt tog vejret sig ud!!! 

Hul 17: Lidt sne er absolut ingen hindring for at spille golf. Hul 10: Lisbeth Sillesen - hvilket jern skal jeg nu bruge? 
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Første julefrokost i det nye klubhus ... 

»Mon maden snart kommer«? Som sædvanlig dejlig mad og i rigelige mængder. 

I alt 76 seniorspillere deltog i dagens match og julefrokost. Der blev hygget under spisningen, og solen strålede med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minsandten om han 
ikke gjorde det igen ... 

- For 2. år i træk var 
Curt Nørtoft Thomsen 
dagens bedste spiller 

med 23 points på 9 huller. 

… Gerda og hendes personale havde pyntet flot op! 

Tillykke 
til 

Curt ... 
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Denne herlige flok vil ikke stå tilbage 
for Curt. De har også præsteret noget 
2 år i træk - nemlig at rykke en række 
op i Royal Unibrew’s seniorturnering. 

I 2010 spiller de i A-rækken 
- flot klaret!!! 

 
Ved julefrokosten fik de som be-
lønning overrakt en »guldbarre«. 

 
 

De glade vindere er fra venstre: 
Vera Søndergaard 
Evald Stoltenborg 
Margit Mortensen 

Asger Søndergaard 
Ib Hundebøll 

Formand for seniorklubben, Ellen Andreasen, aflagde 
beretning over årets aktiviteter. 

Dirigent Viggo Fenger styrede generalforsamlingen med 
meget stor professionalisme. 

Kasserer Jan Kabel berettede om klubbens regnskab. 

Under »Eventuelt« var der en livlig snak - her er det hhv. 
Erling Lundsgaard og Evald Stoltenborg, der ytrer sig. 
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DEN NYE BESTYRELSE 
På valg til bestyrelsen var Ellen Andreasen, Ib Hun-

debøll, Jan Kabel og Viggo Fenger. Kun førstnævnte 

modtog genvalg. 

- Den nye bestyrelse består således af Ellen Andre-

asen (formand), Emond Rahbek, Kurt Sørensen, Mo-

na Langballe, Per Gydov (kasserer), Peter Traberg 

og Preben Hansen. 
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Godt nytår fra 
Seniorklubben! 


