SENIORKLUBBENS
JULEMATCH & JULEFROKOST 2012
I år valgte man at afholde årets julematch med efterfølgende frokost og generalforsamling allerede d. 21. nov.
De seneste 3 år har der nemlig været sne på banen i
første uge af december, hvor der var tradition for denne
begivenhed. - 100 glade seniorgolfere deltog og havde
en rigtig hyggelig dag.
◄ Golfudstyret er kørt i stilling.

D

agen startede kl. 09:00 med »en lille én«
til halsen, hvor vinderne fra 2011, Gerner
Jensen og Egon Abildtrup, var sponsorer af de
små flasker. - Samtidig bød seniorklubbens
formand, Ellen Andreasen, velkommen til
dagens »udfordringer«.

Ellen Andreasen
byder velkommen
til årets julekomsammen i Seniorklubben og giver
her detaljer om
dagens match.

Kl. 9:30 var alle 100 golfere klar til en 9 hullers match, som
blev afviklet i dejligt mildt vejr med spil til sommergreens.

Alle pladser var besat i GolfCaféen, og snakken gik livligt, alt imens man nød Gerda’s dejlige julemenu.

Der blev også mulighed for at få
rørt stemmebåndene.

Som sædvanlig bød festlige nisser
os velkommen i GolfCaféen.

STOR tak til GolfCaféen
fra Seniorklubben!!!
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Udover dagens vindere blev to af
seniorklubbens medlemmer hædret som klubmestre 2012

Dagens vindere i hhv. A- og B-rækken:
Verner Terp 18 point og Villy Søndergaard 24 point

Klubmestre 2012: Kirsten Hove (veteran damer) og
Kamma Bundgaard (Old Girls)

Stort tillykke!!!

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

Ib Hundebøll blev valgt
til generalforsamlingens
dirigent.

Margit Mortensen berettede
om seniorklubbens regnskab.

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
å valg var Alice Klit, Margit Mortensen og
Kurt Sørensen, og alle var villige til at modtage genvalg.
- De tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt
uden modkandidater.
Udarbejdet af Ellen Julsgaard

P

Bestyrelsen fortsætter uændret i 2013 og
består af følgende personer:
Ellen Andreasen, Alice Klit, Holger Kjeldsen,
Kurt Sørensen, Margit Mortensen, Peder Nørgaard og Svend Eg.

Seniorklubbens medlemmer
sendes de bedste ønsker om en
glædelig jul og et godt nytår!!!
Bestyrelsen
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