
Nyhedsbrev 22.09.22 til Seniorklubbens medlemmer. 
 
Kære alle 
 
Vi har nu taget hul på efterårssæsonen og er indtil videre begunstiget af godt vejr - perfekt til at spille golf 
om tirsdagen. Og der kan stadigvæk præsteres fine scores. I den forbindelse skal vi blot erindre om, at I selv 
skal indberette jeres scores i golfbox og sende scores til godkendelse hos jeres markør. Jeg er blevet gjort 
opmærksom på, at golfbox kan drille lidt, når I skal søge på markør - så I opfordres til at checke efter, når I 
indberetter dagens score, at jeres markør står korrekt - og at scoren står og afventer markørs godkendelse 
efter endt indberetning. Markør skal selvfølgelig godkende hurtigst muligt. Såfremt I har udfordringer med 
indberetningen, står jeg gerne til disposition. 
 
Som det har været nævnt tidligere og senest i forbindelse med vores Høstmatch i august arbejder vi på at 
få lavet et udkast til nogle vedtægter, som skal godkendes på en stiftende generalforsamling af jer 
medlemmer. Vi vender tilbage med mere information lidt senere, men vi går efter at kunne holde den 
stiftende generalforsamling i november måned. 
 
Vi fortsætter vores tirsdagsmatcher frem til ultimo oktober, hvor vi traditionen tro slutter sæsonen af med 
en afslutningsmatch den 25. oktober med efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse. Der kommer 
yderligere information om match og menu på golfbox, men husk at der vil være tilmelding senest den 21. 
oktober 2022 kl. 16.00 
 
Fra november måned vil der fortsat være mulighed for at spille om tirsdagen, men her møder vi bare op 
senest kl. 9.15 og er klar til at slå ud 9.30. Der vil også være mulighed for at komme lidt senere - vi forsøger 
med senest kl.9.45, med mulighed for en revurdering når vi ser, hvor stor tilslutningen er. 
 
Til sidst vil Lis, Hans og undertegnede sige jer stor tak for jeres positive støtte og fremmøde til matcherne 
om tirsdagen - det er helt jeres fortjeneste, at Seniorklubben er et fantastisk sted at mødes i, hvor alle 
bidrager til både sportsånd og god tone - og ikke mindst hyggeligt samvær. 
 
Mange golfhilsner fra os alle 3 
 
Inge 
 


