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EE ndnu en rekord blev slået - nemlig deltagelsen 

ved seniorklubbens julematch og julefrokost. 

104 friske seniorer mødte forventningsfulde op kl. 9, 

hvor man traditionen tro fik en »lille én« til halsen. 

- Det var sidste års vindere, Lene Skærlund og Gitte 

Stender, som måtte til pengepungen i år. 

 

Herefter bød seniorklubbens formand, Ellen Andrea-

sen, velkommen og fortalte om dagens program. 

 

Kl. 09:30 var alle deltagerne 

klar til matchen over 9 hul-

ler, hvor halvdelen spillede 

for-9 og den anden halvdel 

bag-9. 

Gerda og hendes personale havde sørget for julehygge og en rigtig lækker julemenu - stor tak for det ... 

Ellen Andreasen (med ryggen til) byder velkommen til årets jule-
afslutning med både match, julefrokost og generalforsamling. 

Juletræet med sin pynt ... 

Snemand Frost bød 
også velkommen! 

En lille én til halsen gør godt 
inden julematchen ... 
- Tak til Lene og Gitte! 

Et par søde nissebørn 
- eller er det »drillenisser«? 

En god sildemad er ikke at kimse ad ... Et lille udsnit af de 104 seniorgolfere, som hyggede sig 
med en dejlig frokost, mens snakken lystigt gik. 



Valg af bestyrelsesmedlemmerValg af bestyrelsesmedlemmer  

PP å valg var Alice Klit, Kurt Sørensen og Margit 

Mortensen. Alice og Kurt modtog ikke genvalg, 

men der var genvalg til Margit. 

- Der var nyvalg af Solveig Sørensen og Ove Berg. 
 

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: 

Ellen Andreasen (fmd.), Evald Christensen, Holger 

Kjeldsen, Kamma Løth (sekretær), Margit Morten-

sen (kasserer), Ove Berg, Solveig Sørensen og 

Svend Eg. 

Fire seniormedlemmer blev hædret ved julefrokostenFire seniormedlemmer blev hædret ved julefrokosten  
--  dagens 2 vindere og 2 klubmestredagens 2 vindere og 2 klubmestre 

StortStort  
tillykke !!!tillykke !!! 
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Dagens vindere i hhv. A- og B-rækken: Ole 
Housted 18 point og Solveig Sørensen 18 point 

Klubmestre 2014: Asger Søndergaard og 
Kamma Bundgaard - begge i veteranrækken. 

... godt nytår... godt nytår !!! 

Glædelig jul ...Glædelig jul ... 

Inden desserten og efter en dejlig og velfortjent frokost 
blev det tid til generalforsamling, som foregik i god ro og orden ... 

Peder Nørgaard blev valgt 
som dirigent, og udførte sit 
hverv på bedste vis ... 

Formand Ellen Andreasen 
aflagde beretning over årets 
mange aktiviteter. 

Kasserer Margit Mortensen 
berettede om seniorklubbens 
regnskab. 


