
100100 friske og forventningsfulde seniorer mødte op kl. 9, hvor man traditionen 

tro fik en »lille én« til halsen. Det var sidste års vindere, Ole Housted og 

Solveig Sørensen, som måtte bidrage med de små glas. 
 

Herefter bød seniorklubbens formand, Ellen Andreasen, velkommen 

til årets julematch, julefrokost og generalforsamling. 
 

Kl. 09:30 var alle deltagerne klar til matchen over 9 huller, hvor halv-

delen spillede for-9 og den anden halvdel bag-9. 

- Som det ses af billederne ovenfor, var vejret fint til dagens match. 

Café 19’s leder Karin Kloster Jensen og hendes personale havde sørget for en rigtig lækker julemenu. 
Ud over maden på billederne blev der også serveret ris à l’mande samt kaffe og småkager - stor tak for det ... 

SENIORKLUBBENS JULEMATCH & JULEFROKOSTSENIORKLUBBENS JULEMATCH & JULEFROKOSTSENIORKLUBBENS JULEMATCH & JULEFROKOST   
ONSDAG DEN 18. NOV. 2015ONSDAG DEN 18. NOV. 2015ONSDAG DEN 18. NOV. 2015   

Tak til Ole og Solveig 
for den lille forfriskning 
inden julematchen .... 

Helmut og Mogens på vej til julematchen på bag-9. Golfudstyret er klar til dagens dyst! 

 
Julematchens vindere: 
Gunnar Skærlund (A-rækken) 
Kurt Sørensen (B-rækken) 
 
Begge scorede 20 points 
over 9 huller og fik 
dermed nyt handicap. 

 
Årets klubmestre: 

Kamma Bundgaard 
Asger Søndergaard 

 
Begge spillede 

i Veteranrækken. 

STORT TILLYKKE TIL ALLE ...STORT TILLYKKE TIL ALLE ...STORT TILLYKKE TIL ALLE ...   

Et lille udsnit af seniorgolferne, som hyggede sig med en dejlig frokost - der deltog i alt 105 i spisningen. 
- Forinden blev der holdt mindestund for Asta Sjørslev og Lis Vrang Laursen, som desværre er gået bort i årets løb. 



Valg af bestyrelsesmedlemmerValg af bestyrelsesmedlemmer  

PP å valg var Ellen Andreasen, Holger Kjeldsen, Kamma 

Løth og Svend Eg. Ellen og Svend modtog ikke gen-

valg, men der var genvalg til Holger og Kamma. 

- Der var nyvalg af Erik Riis og Lykke Eg. 
 

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: 

Kamma Løth (formand), Evald Christensen (sekretær), 

Margit Mortensen (kasserer), Erik Riis, Holger Kjeldsen, 

Lykke Eg, Ove Berg og Solveig Sørensen. 
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... godt nytår... godt nytår !!! 

Glædelig jul ...Glædelig jul ... 

Inden desserten og kaffen blev det tid til generalforsamling, 
som foregik i god ro og orden ... 

Karl Kristensen blev 
valgt som dirigent og 

udførte sit hverv til ug. 

Ellen Andreasen 
aflagde beretning over 
årets mange aktiviteter. 
- Ellen meddelte også, 
at det var den sidste, 

idet hun stoppede 
som formand. 

Margit Mortensen 
berettede om senior-
klubbens regnskab. 

Tak til formand Ellen ...Tak til formand Ellen ...  

Margit Mortensen 
overrakte 
Ellen Andreasen 
en buket blomster 
som tak for 9 års 
tro tjeneste. 

Evald Stoltenborg 
takkede Ellen 

på vegne af 
seniorklubbens 

medlemmer 
for tiden 

som formand. 


