
Formandens beretning 2018.

Det har været en lang og rigtig god golfsæson. Vintergolf gik som forventet med en 
del blandet vejr, men det blev alligevel til en del golf.

Sommersæsonen har budt på usædvanlig godt vejr og det har givet os mange gode 
golfdage.

Open herredag var igen en succes med 64 deltagere. Noget mindre en tidligere år, 
men når jeg taler med andre golfklubber, får jeg oplyst at de også har generelt færre
deltagere til turneringer. Så generelt må vi være tilfredse. I 2019 vil der igen blive 
afholdt åben herredag.

3 ø MDS og Ove Lind gik ikke så godt, der er ingen pokaler som skal graveres.

Vedr. 3 Ø så prøvede vi en andet beregnings form, og må erkende at den ikke er god
så den bliver lavet om.

På sidste generalforsamling vedtog vi at anvende nogle af vores midler til trøjer og 
træningslektioner hos Rune. Vi havde forventet at det ville koste ca. 20.000 kr. 
Trøjerne gik som forventet godt. Men det har været sparsomt med anvendelsen af 
Rune. 

Udflugten til Fyn med overnatning og golf, blev igen en oplevelse som jeg ikke ville 
undvære. Og hvis der er stemning for det vil der blive udflugt igen til næste år. 

Medlemstallet for manneklubben er stabilt, tilgangen af nye medlemmer i år har 
opvejet afgangen. Men der er altid plads til nye medlemmer, så hvis i kender nogen 
som vil være med må i meget gerne tage dem med.

I 2019 helt præcist april har manneklubben igen fødselsdag MEN klubben bliver 25 
år. Det må fejres, jeg kunne forestille mig at vi lavede en turnering, gerne i to rækker
med lidt præmier og en festmiddag. Vi må se om vi ikke kan hive lidt penge ud af 
kassereren, så det hele han laves til en rimelig pris. 

Tak for ordet.


