
Nyhedsbrev Seniorklubben marts 2022 

Kære alle 

En ny golfsæson er foran os, og vi glæder os til masser af god golf og hyggeligt samvær. Programmet for 

den kommende sæson ligger på vores hjemmeside. Også i år arrangerer vi matcher på vores 

Kongegolfbaner, og for de medlemmer, som hellere vil spille i AGC, bliver der selvfølgelig mulighed for det 

på det sædvanlige tidspunkt om tirsdagen. 

57 medlemmer af vores klub har meldt sig til turen til Bornholm fra den 10. til 12. maj 2022. Og tirsdag den 

10.05.2022 vil der være mulighed for spil i AGC for jer, der ikke tager til Bornholm. 

Vi fortsætter uændret med forudgående tilmelding i golf-box til alle vore matcher. Men som noget nyt vil vi 

droppe betalingen med mobile-pay hver gang. Det har vist sig at være nemmere end kontanterne, men ret 

tungt at administrere – både for os - men også for jer, der skal huske både at tilmelde sig tirsdagens match 

og også at betale med mobile-pay. Vi kan godt afsløre, at det går rigtigt godt mange gange, men det 

modsatte ser vi desværre også hver eneste uge. 

Vi vil derfor gå over til, at medlemmer af Seniorklubben tilmelder sig medlemskabet via golf-box og betaler 

kr. 300,00 for årets medlemskab ved sæsonstart – april 2022. Vi har haft mange overvejelser omkring 

beløbets størrelse, men har taget udgangspunkt i, hvad der har været af indtægter i match-fee de seneste 

år. Og det er vores håb, at mange af jer vil tage godt mod dette initiativ og støtte om dette. Et medlemskab 

i Seniorklubben for kr. 300,- i 2022 giver adgang til at deltage i de ugentlige matcher, deltage på ture (evt. 

med særskilt betaling) samt modtage vores nyhedsbreve – udover det sociale fællesskab, som vi vægter 

meget højt. 

Traditionen tro starter vi sæsonen således: 

5. april 2022: Scramble – med gunstart og efterfølgende spisning i restauranten, der denne dag serverer 

Kalvefrikasse med små kartofler samt en lille øl/vin/vand for kr. 150,-. Tilmelding og betaling 

via golfbox senest den 1. april 2022. 

Resten af april måned følger vi spilleplanen. Se hjemmesiden samt under turnering i golf-box. 

Tilmelding til match om tirsdagen skal ske senest søndag kl.16.00, hvis andet ikke er oplyst. 

Vi har haft møde med Bestyrelsen i AGC, Dameklubben og Herreklubben angående oplæg til ”retningslinjer 

for klubber i klubben”.  Seniorklubben skal have udarbejdet et sæt vedtægter, som skal vedtages af 

medlemmerne. Og det vil være noget, som vi vil arbejde på hen over foråret og sommeren. Vi vender 

tilbage med mere information herom på et senere tidspunkt. 

Det blev til mange ord denne gang….men det vigtigste budskab er, at vi håber, at I tilmelder jer 

medlemskabet i Seniorklubben i golfbox senest den 15. april 2022, så vi fortsat kan mødes til nogle 

hyggelige runder på golfbanen og på hul 19.  

Vel mødt til sæson 2022 i Seniorklubben i AGC 

 

Mange hilsner 

Lis, Hans og Inge 


