
Bestyrelsens beretning for året 2019 i  

Seniorklubben Aabenraa Golfklub. 

 

Igen i år har vi afholdt 2 bestyrelsesmøder og 4 korte opfølgningsmøder 

angående praktiske opgaver ved venskabskampe, sommerafslutning, 9 

huller medlemsspil, generalforsamling/afslutningsfrokost ”julefrokost” 

m.m.. 

 

Sæsonen i seniorklubben startede den 1. april og slutter den 9. december 

med nissehuegolf, 

hvis vejrguderne ellers tillader det. Efter spil serveres gløgg og æbleskiver   

og vi tager selvfølgelig denne dag nissehuen på. 

 

Selvom det rent vejrmæssigt har været det mest våde år i mands minde, er  

alle match hjemme og ude blevet afviklet. 

 

Kun enkelte mandage blev det meget våde – men ingen aflysninger i år 

p.g.a. vejret. 

 

Flere medlemmer har efterspurgt 9 hullers spil. Så i år har vi etableret spil 

til 9 huller for de spillere, som har svært ved at gå 18 huller. 

 

Disse spillere har ”flettet ind”  ca. kl. 11:00 fra hul 10. 

 

Der har været 2 til 7 spillere hen over året, som har spillet ni huller. 

 

Også næste år vil vi have plads til 9 hul spillere – ikke mindst grundet det 

sociale samvær opretholder vi denne ordning i år 2020. 

 

Første venskabsmatch afholdte vi hjemme mod Tønder allerede den 29. 

april 2019.  63 Aabenraa spillere og 24 gæster fra Tønder mødte op – og vi 

vandt matchen. 

 

Den 6. maj spillede vi match ude - i Nordborg – her deltog 37 spillere fra 

Aabenraa – vi tabte desværre derover igen. 

 

Sommerafslutning blev afholdt den 1. juli 2019 med grillet ringriderpølser, 

kartoffelsalat og brød. 

 



Den 5. august 2019 kørte 44 spillere til Tønder og spillede venskabsmatch 

mod Tønder veteranerne – og vi vandt denne gang på udebane – flot. 

 

Den 20. august kørte vi så til Toftlund – 34 spillere fra Aabenraa spillede 

en god match, men vi tabte desværre meget knebent. 

 

Den 9. september 2019 kom 24 Nordborg spillere på besøg, og vi deltog 

med 63 spillere her fra klubben – kampresultatet blev uafgjort. 

 

Den 19. september 2019 fik vi besøg af seniorklubben fra Ribe. 

Matchen blev afholdt med med tæt på rekord i deltagere antal på 96 

spillere, nemlig med 39 spillere fra Ribe og 57 Aabenraa spillere – og vi 

vandt. 

 

Ad hoc udvalget arrangerede i år en dejlig tur til Pejsegården med en 

overnatning. 

 

Den 8. august spillede vi golf i regn og rusk på Stenballegård ved Horsens. 

Efter spil kørte vi til Pejsegården og fik tørt tøj på. 

 

Efter en god middag hyggede vi os alle med snak samt spillede billard og 

bowling i kælderen. 

 

Dagen efter spillede vi golf på Horsens Golfklubs flotte bane i tørvejr. 

 

Det blev et meget hyggeligt social golfarrangement. 

 

Igen i år skal lyde en stor tak til Finn Aagaard, som har arrangeret 

sommerudflugten. 

 

Også i år har vi haft ekstra flotte klappræmier i form af 8 Gavekort  á 

EURO 150  til Alpegolf i Østrig. 

 

 

En stor tak fra bestyrelsen skal igen lyde til Finn Aagaard for at skaffe 

gavekortene. 

 

Hvad det nye år bringer af arrangementer er endnu ikke endeligt planlagt. 

 



I år er vi 127  medlemmer af Seniorklubben mod sidste år 117 medlemmer 

 

Det er igen en pæn fremgang i medlemstallet – og vi er stadig den 

absolutte største klub i klubben. 

 

Det gode sociale og hyggelige sammenhold, vi har i vor klub, skal vi 

værne om. 

 

Som før nævnt, er ”godmodigt” mobning 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. 

 

 

Leif Nørgaard Lauridsen 

Formand 

 

 

 

 

 


