
 

FODSPOR I SNEEN ...FODSPOR I SNEEN ...  
... (og på vintergreens) kunne ikke afholde Senior-

klubbens medlemmer fra at spille match i forbindelse 

med årets julefrokost og generalforsamling (selv om 

det var noget besværligt)!!! 

 

Dette fandt sted onsdag d. 7. dec. 2011. Der deltog i 

alt 82 seniorgolfere, som havde en dejlig dag. 

 
◄ »Maskinparken« er kørt i stilling til dagens dyst. 

Side 1/2 

DD agen startede kl. 09:00, hvor 

Henny Kjeldsen var »vært« 

ved lille én, som bestod af fine 

små flasker. 

Henny var sidste års vinder 

- dvs., at matchen foregik i for- 

bindelse med fællesspisningen 

d. 13. april 2011, da vintervejret i 

2010 havde sat en stopper for afvikling af julematchen. 

Gerda og hendes personale 
havde pyntet flot op i caféen 
og serverede som sædvanligt 

rigtig dejlig mad. 
 

STOR tak fra 
Seniorklubben!!! 

Efter en anstrengende 9-hullers runde, hvor banen var dækket af sne, ventede seniorgolferne på dagens 
julefrokost. 



Side 2/2 

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

Ralf Løth blev valgt som dirigent for generalforsam-
lingen. 

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

På valg var Ellen Andreasen, Emond Rahbek 

samt Peter Traberg. 

- Emond og Peter ønskede ikke genvalg. 

Ellen blev genvalgt, og der var nyvalg til 

Holger Kjeldsen og Svend Eg. 

 

Den nye bestyrelse består således af: 

Ellen Andreasen, Alice Klit, Holger Kjeldsen, 

Kurt Sørensen, Margit Mortensen, Peder 

Nørgaard og Svend Eg. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på et senere 

tidspunkt. Kasserer Margit Mortensen berettede om klubbens 
regnskab. 

Glædelig jul og godt nytår!!! 
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VINDERE I SENIORKLUBBEN 2011 I FORSKELLIGE SAMMENHÆNGEVINDERE I SENIORKLUBBEN 2011 I FORSKELLIGE SAMMENHÆNGE  
Ved årets julefrokost blev følgende hædret ... 

Dagens vindere i hhv. A- og B-rækken: 
Gerner Jensen 18 p. og Egon Abildtrup 
19 p. 

Den 14. sept. ’11 
blev en stor dag 

for Kurt Sørensen. 
Her fik han nemlig 

HOLE IN ONE 
på hul 18. 

Regionsgolf: Der blev uddelt »guldbarrer« til 
kredsvinderne i C-rk. (veteraner). 
Bagest fra v. ses Frank Pedersen, Peter 
Traberg, Evald Stoltenborg og Ralf Løth 
- forrest fra v. Kamma Løth og Hanne Mette 
Pedersen. 

Stort tillykke til alle ... 


