Formandsberetning 2016
Inden jeg starter min beretning, vil jeg godt benytte lejligheden til at sige jer
medlemmer tak for den opbakning vi i formandskabet har fået.
Vi har i år været gennemsnitlig ca. 25 spillere hver tirsdag, det er fint men håber der
kommer flere medlemmer næste år.
Hvis eller vejret arter sig, starter vi altid op første tirsdag i april, hvilket vi kunne i år.
Vores greenkeepere har igen i år sørget for optimale rammer at dyrke vores sport
under. Det skal de ha stor ros for.
Jeg vil også takke Kenneth inde i shoppen for de anden præmier han har sponsoreret.
En anden stor tak skal ligeledes lyde til vores sekretariat, og de medarbejdere der
sidder her. En speciel tak skal lyde til Karina, som jo er guld værd for denne klub.
Lad os give dem en stor hånd.
Vi har i år spillet 31 turneringer med start den 5 april og sidste turnering den 25.
oktober, medlemmerne var delt i lige store A. og B. rækker.
Vi har også haft nogle forskellige sociale spil hen over sommeren, det er der delte
meninger om blandt vores medlemmer. Vi taler om det i formandskabet hen over
vinteren, så finder vi ud af hvad vi beslutter os for næste sæson.
Vi var en tur til Sorø golfklub den 14 juni.
Vi spillede venskab match mod Korsør golfklub i Korsør den 20 juli.
Så var der dameklubben mod herreklubben den 23 august vi var 28 deltagere og
desværre vand herrerne.
Desværre var der lidt ”Malurt i bægeret”, med det mad der var bestilt hos Marianne,
hvilket bevirkede at man var nødt til at aflyse spisningen med herrerne. Det var lidt
kedeligt, da det jo er en af tankerne med at mødes med herrerne, at det sociale aspekt
opretholdes.
Det er dejligt at se der er så stor tilslutning til vores fælles spisning en gang om
måneden, så det fortsætter vi med til næste år.
Jeg mangler nu kun at fortælle, vi spiller frem over hver tirsdag kl. 10 hvor vi trækker
lod og der spilles om en bold.
Og med disse ord vil jeg slutte beretningen for 2016.

