
S om sædvanlig startede dagen med en rask 9 hullers match, der - i modsætning til 
2018 - i år blev spillet til sommergreens. Vejret var tørt og mildt for årstiden. 

78 seniorer deltog i matchen, og yderligere 6 medlemmer deltog i julefrokost og gene-
ralforsamling. 
 

Inden turen på golfbanen var der skænket små skarpe 
op i glassene. Det er vinderne - fra året i forvejen - der 
har fornøjelsen af at bidrage med disse, hvilket altid er 
til stor glæde for de fremmødte. 

Formand Kamma Løth 
bød velkommen til årets 
julematch og orienterede 
om dagens forløb. 

Inden generalforsamlingen startede, blev der afholdt ét minuts 
stilhed for Evald Christensen, som gik bort i årets løb. 

Dirigent Karl Kristensen 
ledte generalforsamlingen. 

Formand Kamma Løth 
berettede om årets gang. 

Kasserer Minna Mikkelsen 
fremlagde regnskabet. 

På valg var: Alli Skott, Erik Riis, 
Jørgen Lyhne og Kamma Løth. 
- Erik og Jørgen ønskede ikke 
genvalg. 
I stedet var der nyvalg til Kirsten 
Hove og Signe Møbjerg. 
 
Bestyrelsen har herefter 
følgende sammensætning: 
Kamma Løth (formand), Alli 
Skott, Holger Kjeldsen, Jens 
Høgsberg, Kirsten Hove, Minna 
Mikkelsen (kasserer), Mogens 
Bentzen (sekretær) og Signe 
Møbjerg. 

 

OBS! Se flere billeder under 
BANEN / Galleri på hjemmesiden. 

Efter en sildemad (og snaps) serverede Café 19 
kamsteg med diverse tilbehør. 

 I alt 84 seniormedlemmer deltog i årets julefrokost og 
generalforsamling. - Snakken gik lystigt, 

og alle hyggede sig efter golfmatchen, hvor 78 deltog. 
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TAK til Jytte Berg og Jytte Gottlieb 
for en »lille én« til halsen 

inden julematchen. 

Julematchens vindere 2019: 
(tv.) John Rehde (18 p. A-rækken) 
Vagn Kristensen (15 p. B-rækken) 

Ris à l’mande 
hører til enhver 

julefrokost! 

Der var også 
mandelgaver. 

Seniorudvalget havde sørget for borddækningen, 
så julehyggen kunne indfinde sig. 


