Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand - Leif Nørgaard Lauridsen
Næstformand - Margit Meisner
kasserer - Jytte Hansen
Sekretær - Gerda Nielsen
bestyrelesmedlem: Kristine Markussen – madmoder
suppleant: Preben Skellgaard – presseansvarlig/nyheder
suppleant: Jan kruse – turneringsansvarlig – regionsgolfsansvarlig i seniorklubben
Vi hat afholdt 7 bestyrelsesmøder – 4 møder i 1. halvår og 3 møder i sidste halvår.
Spillemæssigt startede vi den 30. marts og slutter den 9. november – hvis i har
deltaget/deltager hver gang bliver det til 28 golfrunder i år.

Af de 28 runder er det blevet til 6 venskabsmatcher.
Den 27. april spillede vi første venskabsmatch ude mod seniorklubben i Nordborg –
34 medlemmer her fra klubben deltog i en hyggelig parmatch i godt vejr. (vi tabte
desværre matchen derover)
Den 8. juni fik vi besøg af veteranerne fra Tønder – der deltog 57 + 37= 94. Det blev
som sædvanligt med samværet med tønderfolkene en meget hyggelig og dejlig dag –
vejret var perfekt og vi vandt.
Den 22. juni kom seniorerne fra Benniksgård Golfklub på besøg. Vi var igen 57 her
fra Aabenraa og 26 deltager fra Benniksgaard. Alt forløb, som det skulle.
Den 17. august kørte vi til Tønder Golfklub – og igen i år blev det en meget, meget
våd match.

Flere greens sejlede i vand, så vi måtte potte til vintergreens på nogle huller. Men
humøret var høj og vi fik igen i år en green-fee billet som plaster på det våde sår.
Husk skiftetøj næste gang vi spiller i Tønder.
Den 10. september kom Ribe golfklub på besøg – der deltog 43 medlemmer her fra
klubben og 35 fra Ribe – pænt vejr og alt forløb planmæssigt.
Vi plejer kun at spille en gang om året mod Ribe enten ude eller hjemme. Næste år
forventer vi, at spille både ude og hjemme mod Ribe.
Ti dage efter Den 20. september tog vi til venskabsmatch Rinkenæs til match mod Benniksgård
Golfklub – Der deltog 43 medlemmer herfra og 28 fra Benniksgård. Banen er meget
smukt anlagt, med udsigt ud over Flensborg fjord. Det var dog en meget krævende
våd bane og noget ”langhåret” fairway.
Efter matvhen var vi nogle trætte og våde spiller, som indtog et lækkert traktement i
klubbens restaurant.
-------------------Hen over året har vi i gennemsnit været 60 seniorspillere i match på vor dejlige bane.
Højeste antal deltager har været 78 (mandag d.1. juni) laveste 28 pers. en våd dag i
august dag.
P.t. er vi 112 medlemmer i seniorklubben – hvilket jeg synes er meget flot. Jeg vil
bare opfordre til, at alle tager godt imod nye medlemmer af seniorklubben.
Som noget nyt i år, har vi arrangeret 3 jerns match og afholdt ”golf regel quiz” i
stedet for klappræmier.
Bestyrelsen har desværre ikke haft held med at arrangere golfudflugter i år – en eller
to dages ture kunne vi godt tænke os at få etableret til næste år.
Jfr. Klubbens vedtægter kan bestyrelsen nedsætte ad hoc udvalg til gennemførelse af
klubbens forskellige aktiviteter – dette ønsker vi i bestyrelsen at benytte os i det nye
golf år.
Dette vender vi tilbage om under indkomne forslag fra bestyrelsen (Jan Kruse)
Det har været dejligt at høre fra flere medlemmer, at de glæder sig til komme ud at

spille hver mandag morgen med nogle rare
og hyggelige ”golfer” - det er virkeligt rart at høre. Det sjove og hyggelige skal vi
værne om, gerne krydret med lidt godmodigt og ”kærlig” mobning.
Til slut vil jeg gerne takke for det store fremmøde og takke alle i bestyrelsen for jeres
gode og positive arbejdsindsats. 	
  

