Bestyrelses årsberetning.
I år har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder – 5 møder i 1. halvår og 2 møder i andet halvår.
Spillemæssigt startede vi den 4. april og slutter senere end normalt, nemlig den 12. december med
nissehuegolf, hvorefter bestyrelsen ønsker glædelig jul med gløgg og æbleskiver. Vi har bestilt godt vejr.
Af 30 spillerunder er der blevet afholdt 6 venskabsmatcher.
Den 18. april spillede vi årets første venskabsmatch ude mod seniorklubben i Nordborg. Det var nok forårets
koldeste dag – det var isende koldt, så hue, hat og ski undertøj var yderst aktuelt. Men det blev et fint
arrangement i tørvejr. (Vi tabte desværre igen derovre på øen).
Den 2. maj spillede vi hjemme mod Tønder. Det blev som altid mod Tønder et hyggeligt og vellykket
arrangement med 96 spillere på banen. Trods de mange deltagere forløb spillet hurtigt, vi vandt.
Som noget nyt udliciterede bestyrelsen ad hoc opgaver til de medlemmer, som gerne ville arrangere ture til
udlandet eller to dages ture i Danmark.
I juni måned drog 31 golfere til Förde Golf Club i Glücksburg. Det blev en våd tur på en spændende og
krævende bane. Et fint ad hoc arrangement som Preben Pedersen havde sørget for. Tak for det.
I år startede vi efter sommerferien allerede den 25. juli. Som noget nyt med en venskabsmatch hjemme
mod Toftlund.
Den 8. august tog vi til venskabsmatch mod Tønder. Denne gang spillede 96 golfere i fint vejr, fik en god
forplejning og hyggesnakken gik livligt – vi tabte desværre derovre.
Årets anden ad hoc arrangement løb af stablen i august måned. Birgitte Binderup og Finn Aagaard
arrangerede en 2 – dages tur til Storådalens Golfklub og Holstebro Golfklub med overnatning på hotel i
Holstebro. Der deltog 22 golfere fra klubben. De fik en god kluboplevelse. Stor tak fra bestyrelsen til
arrangørerne.
En 6 dages tur med Alpegolf i Østrig blev ikke til noget grundet manglende interesse.
Sidst i august spillede vi en venskabsmatch mod Nordborg hjemme. 33 spillere fra Nordborg og 58 spillere
fra Aabenraa. Matchen blev godt afviklet.
36 spillere fra Aabenraa tog den 8. september til Ribe for at spille årets sidste venskabsmatch. Vi fik en god
afvikling af matchen og en rigtig god forplejning.
Som noget nyt prøvede vi at spille en 3 jerns match i oktober – mange synes det var en sjov ide.
Vi er nu oppe på 120 medlemmer i seniorklubben – og mellem 40 – 75 møder hver mandag op til en god
omgang golf og hyggelig og sjov samvær efter matchen.
Til slut vil jeg gerne takke for det store fremmøde og takke alle i bestyrelsen for jeres gode og positive
arbejdsindsats.

