
Julehilsen til Seniorklubbens medlemmer 
 
Kære alle sammen 
 
Et år går på hæld og vi kan se tilbage på en fantastisk golfsæson 2022, hvor vi endelig kunne komme tilbage 
uden restriktioner - både på golfbanen og i sociale sammenhænge - det var vi mange, der tog imod med 
kyshånd, og der var rigtig stor tilslutning til de ugentlige matcher og ikke mindst de 4 gange om året, hvor vi 
spiser sammen i restauranten og taler om stort og småt - og fremfor alt hygger os sammen. 
 
Vi havde en super fin tur til Bornholm med rekordstor deltagelse, og her i efteråret blev vi “blåstemplet” 
som forening med vedtægter og bestyrelse. 
 
Den nye bestyrelse vil arbejde på at skabe rammerne for, at vi også fremover kan mødes og spille golf og 
have hyggeligt samvær samt tilstræbe at gøre vores til, at Seniorklubbens dna også fremover bevares - og 
værne om vores værdier, som gør Seniorklubben til et dejligt sted at være med positive og glade 
seniorgolfere. 
 
Her i vintermånederne arbejder vi blandet andet på næste års matchplan og med planlægningen af 
forårstur 2023. Den kommer til at være den 23. Maj til den 25. Maj 2023 og går til Sønderjylland. Vi sender 
invitation ud til jer i starten af det nye år. 
 
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår med håb om, at vi ses igen til næste år. Det nye år 
byder vi velkommen med vores traditionsrige nytårskur med bobler og ikke mindst kransekage med 
mulighed for at hilse på hinanden tirsdag den 10. Januar - efter dagens spil ca. kl. 13. Du er velkommen - 
også selvom du ikke spiller golf denne dag. 
 
Der er nogle reserverede tider til Seniorklubbens medlemmer de næste to tirsdage mellem kl. 9.30 og 10, 
hvis nogle har lyst til at gå ud og spille. Ellers er første spilledag i det nye år den 3. Januar med mødetid kl. 
9.15. 
 
De bedste julehilsner fra bestyrelsen i Seniorklubben 
/Inge 


