
85 friske og forventningsfulde seniorer mødte op kl. 09:00, hvor man tra-

ditionen tro fik en »lille én« til halsen. Sidste års vin-

dere, Erik Kristensen og Carsten Løwe Rasmussen, var de 

glade givere af de små glas. 
 

Forinden bød seniorklubbens formand, Kamma Løth, vel-

kommen til årets julematch, julefrokost og generalforsam-

ling. 
 

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

hvor halvdelen spillede for-9 og den anden halvdel bag-9. 

Som det ses, 

serverede Café 19 

en traditionel julebuffet. 
 

Ud over maden på billederne 

blev der også serveret 

ris à l’mande (2 mandelgaver) 

samt kaffe, te og småkager 

- stor tak for det …! 

Vinderne fra julematchen, som blev spillet 
til vintergreens: Stinne Søndergaard 26 p. 
(A-rk.) og Ove Nielsen 27 p. (B-rk.) 

Flot arrangeret …! 
- Tak til Erik og Carsten 
for den lille forfriskning. 

Tid til hygge: Et lille udsnit af seniorgolferne ved julefrokosten - der deltog i alt 93 i spisningen. 

Kamma Løth 
bød velkommen. 

Alle mand klar til afgang …! Julematchen foregik i smukt frost- og solskinsvejr. 

Deltagerne i årets Regionsgolf-turneringer fik overrakt en flaske rødvin for de 
flotte resultater. - Fra v.: Ib Hundebøll, Minna Mikkelsen, Erik Riis, Carl Thorn 
(blev også hædret for sit klubmesterskab i Veteranrækken), Kirsten E. Pedersen, 
Ove Berg, Henry Thomsen og Kamma Bundgaard. 



Valg af bestyrelsesmedlemmer 

P å valg var Kamma Løth, Erik Riis, Evald Christensen, Holger Kjeldsen og Lykke Eg. 

- Lykke modtog ikke genvalg, men der var genvalg til Kamma, Erik, Evald og Holger. 

Der var nyvalg af Jørgen Christian Lyhne. 
 

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: 

Kamma Løth (formand), Evald Christensen (sekretær), Margit Mortensen (kasserer), Erik 

Riis, Holger Kjeldsen, Jørgen Christian Lyhne, Mogens Bentzen og Ove Berg. 
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Inden desserten og kaffen blev det tid til generalforsamling, 
som foregik i god ro og orden …! 

Kamma Løth 
aflagde beretning over 
årets mange aktiviteter.  

- Først blev der holdt 
1 minuts stilhed for at 
mindes Jørgen Storm, 
som gik bort i årets løb. 

Sædvanen tro blev 
Karl Kristensen valgt til 
dirigent og udførte sit 

hverv på fornemste vis. 

Margit Mortensen 
berettede om senior-
klubbens regnskab. 

Billeder fra 2-dages turen til Gut Apeldör 10.-11. august 2017 

 Glædelig jul og godt nytår - på gensyn i 2018! 


