
Bestyrelsens beretning.

I det forgangne år har vi afholdt 2 bestyrelsesmøder og 6 korte
opfølgningsmøder angående praktiske opgaver ved venskabsmatcher,
sommerafslutning, generalforsamling og "julefrokost" eller
afslutningsfrokost, som det officielt hedder.

Sæsonen i seniorklubben startede den 3. april slutter den 11. december
med Nissehuegolf - så husk lige ”nissehuen”.

Selvom solen ikke har været særlig flittigt med at skinne på os i år, er
alle spilleplanens matcher blevet afholdt  - på nær een dag - nemlig den
2 okt., hvor det bare regnede så meget, at kun fire spilere tog regntøjet
på og gik ud. To gennemført 18 huller den ene meget mere våd end den
anden.

Igen i år blev der afholdt seks venskabsmatcher mod vor
venskabsklubber i Tønder, Nordborg Toftlund og Ribe.  

Når vi spiller hjemme, er spiller antallet meget pæne  fra 38 til 64 fra
Aabenraa. 

I to venskabsmatcher mod Tønder og Ribe hjemme, var vi begge gange
oppe på knap 100 spillere.
Flot – Flot.

Når vi spiller ude, er spillerantal noget lavere fra 26 til 39 fra
Seniorklubben i Aabenraa.

Vor sommerudflugt med overnatning gik i år til Gut Apeldør.

Der deltag 44 golfere + 2 ikke-golfere – det blev en meget vellykket og
hyggeligt tur, som mange af deltagerne har rost rigtigt meget overfor
bestyrelsen.

Om vi skal gentage succesen igen i 2018 eller 2019 tages op senere.

En stor tak skal lyde til ad.hoc udvalget for arrangementet fra
bestyrelsen. 

Alpegolf i Østrig var også oppe og vende i 2016/17, men der var ikke
nok interesserede medlemmer, så det blev ikke til noget.

Men det ser NU ud til, at vi kommer af sted i maj måned 2018 omkring
pinsen.



P.t. har 34 medlemmer vist interesse for udflugten på seks dage.

Der er stadig plads til flere. 

I år har vi fået 12 nye spillere men 21 er gået ud, så vi er p.t. 111
medlemmer.

Det er stadigt flot – og vi er den absolutte største klub i klubben.

Det gode sociale og hyggelige sammenhold vi har i vor klub skal vi
værne om.

Godmodigt mobning er stadigt tilladt, så længe det er kærligt ment.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde og for jeres
gode og positive indsats i året der gik.


