
SENIORKLUBBENS JULEMATCH & JULEFROKOST 2013SENIORKLUBBENS JULEMATCH & JULEFROKOST 2013 

Onsdag d. 20. nov. stod 91 glade seniorgolfere op til en flot frostklar 

morgen, hvor der stod julematch og julefrokost i kalenderen. 

DD agens aktiviteter startede kl. 09:00 med »en lille 

én« til halsen, hvor 

vinderne fra 2012, Verner 

Terp og Villy Søndergaard, 

»sponsorerede« de små 

glas. 

Samtidig bød seniorklub-

bens formand, Ellen Andreasen, velkommen og fortalte 

om dagens program. 

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

huller, hvor halvdelen spillede for-9 og den anden halv-

del bag-9. - På grund af frostvejr skulle der spilles til vin-

tergreens (man bibeholdt sommer-HCP). Dette kunne 

ses af resultaterne, idet mange spillere kom ind med 

meget høje scores. 

Efter dagens strabadser ventede spillerne på at få serveret Gerdas dejlige julefrokost 



VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMERVALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER  
  

PP å valg var Ellen Andreasen, Holger Kjeldsen, 

Peder Nørgaard og Svend Eg. 

Alle - undtagen Peder Nørgaard - modtog genvalg.  

Der var nyvalg af Evald Christensen og Kamma Løth. 
 

Inden valget af bestyrelsesmedlemmer blev det 

vedtaget at udvide udvalget til 8 personer. Besty-

relsen har herefter følgende sammensætning: 

Ellen Andreasen (fmd.), Alice Klit, Evald Christensen, 

Holger Kjeldsen, Kamma Løth (sekretær) Kurt Søren-

sen, Margit Mortensen (kasserer) og Svend Eg. 

Seniorklubbens 
medlemmer 

sendes de bedste 
ønsker om en 

glædelig jul og et 
godt nytår!!! 

 

Bestyrelsen 

5 af seniorklubbens medlemmer blev hædret ved julefrokosten:5 af seniorklubbens medlemmer blev hædret ved julefrokosten:  

Dagens 2 vindere · 1 kommunemester · 2 klubmestreDagens 2 vindere · 1 kommunemester · 2 klubmestre 

Stort tillykke til alle!!! 

Ralf Løth var generalforsamlingens dirigent. 
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Holger Kjeldsen (Kommunemester C-rækken) · Vera Søndergaard 
(Klubmester Veteran) · Kamma Bundgaard (Klubmester Old Girls) 

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

Kasserer Margit Mortensen 
berettede om seniorklubbens 
regnskab. 

Dagens vindere i hhv. A- og B-rækken: Lene 
Skærlund 25 point og Gitte Stender 28 point 


