SENIORKLUBBENS JULEMATCH 2010 ...
... skulle efter planen have været afviklet onsdag d. 01. december.
- Desværre ville »Kong vinter« det anderledes,
og man måtte så »nøjes« med »en lille én« til
halsen, generalforsamling og efterfølgende
julefrokost.
Pga. det vinterlige vejr var det ikke muligt at spille golf
ved den årlige julefrokostsammenkomst.

»Den lille én«, som bestod af forskellige fine små
flasker, var i år skænket af Curt Nørtoft Thomsen,
som vandt julematchen i 2009.
- Pga. vejret blev der ikke nogen ny ejer af statuetten - den spilles der om ved første fællesspisning i 2011.
Curt Nørtoft Thomsens flaskekurv i selskab med den nye
statuette, som vist ikke kan hedde andet end Johannes.
- Nærmere forklaring nedenfor.

Seniorklubbens formand, Ellen Andreasen,
fortæller her om den nye statuette.
- Der bliver helt sikkert sat alt ind på at få
lov til at vinde den, når lejligheden byder
sig.
- Efter hvad man kan se på de omkringstående, så vakte den nye statuette stor
begejstring.

Johannes Nielsen, som er en af seniorklubbens trofaste medlemmer, har »begået« dette fine snittearbejde. - Gad vide, om han har lavet skarnsstreger som
»Emil fra Lønneberg« og dermed er blevet låst inde i værkstedet? Og hvorfor
snittede Emil egentligt - her er et citat af Jørgen Mogensen med en forklaring på
dette:
»Når Emil fra Lønneberg sættes ind i værkstedet efter en af sine utallige skarnsstreger, skærer
han træmænd. Det er ikke, fordi han skal - det er heller ikke, fordi han har brug for alle de træfigurer. - Det er fordi han oplever den praktisk-musiske dimension: Tankerne slippes løs, han bliver et med sit arbejde, bliver en integreret del af processen, adskillelsen mellem krop og tanke
ophæves. - Slutresultatet for Emil er, at han kommer psykisk beriget ud fra værkstedet, hvor
skarnsstreger ordløst er blevet bearbejdet igennem det skabende arbejde, som det er at lave en
træmand«.
(Det er nok derfor Johannes er så go’ til golfspillet - måske det var værd at overveje for os
andre golfspillere)?!
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Formand for seniorklubben, Ellen Andreasen, aflagde
beretning over årets mange aktiviteter.

Viggo Fenger blev sædvanen tro valgt til dirigent for
generalforsamlingen.

DEN NYE BESTYRELSE
På valg var Kurt Sørensen, Mona Langballe og Preben W. Hansen. Kun Kurt var villig til genvalg, hvilket
han også blev - ledsaget af klapsalver. Derudover
blev Alice Klit og Margit Mortensen valgt til bestyrelsen med Peder Nørgaard som suppleant. Peder Nørgaard blev dog straks indlemmet i bestyrelsen, idet
kasserer Per Gydov ønskede at trække sig.
Den nye bestyrelse består således af:
Ellen Andreasen (formand), Alice Klit, Emond Rahbek, Kurt Sørensen, Margit Mortensen (kasserer),
Peder Nørgaard og Peter Traberg (sekretær).
Kasserer Per Gydov berettede om klubbens regnskab.

Der var stort fremmøde til årets generalforsamling / julefrokost - i alt 81 personer var tilmeldt.

Det skal lige nævnes,
at der i 2010 har været
6 holes in one i Brande Golfklub, og at halvdelen var seniorklubbens medlemmer:
Knud Erik Pedersen og Ove Bank på hul 3,
Ralf Løth på hul 18 - godt gået drenge!!!
Til venstre ses Knud Erik Pedersen og Ralf Løth
- Ove Bank var fraværende.
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Mad i rigelige mængder - veltillavet som altid.

Seniorklubben ønsker
alle sine medlemmer
et godt nytår
- forhåbentlig bliver det
snart igen muligt at
komme en tur på
golfbanen!

Udarbejdet af Ellen Julsgaard

Igen i år havde Gerda og hendes personale dækket flot
op til årets julefrokost.
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