
                     Formandens Beretning 2019/2020 

Det har været noget af et corona ramt år, det har vi også kunnet mærke i klub 11, 

Men vi fik da hygget os med en dejlig julefrokost og en god omgang gløgg samt en 

god omgang putte træning inden vi kom ind i 2020. 

Der var opstart den. 7.april med rundstykker og en lille en det var fint opbakning og 

dejlig vejr, den 5. maj var bestilt tid til en tur til Rold skov golfklub men måtte 

desværre aflyses pga. corona, vi skulle have vores match med senior klub men måtte 

også aflyse pga. corona, klubhuset blev desværre også lukket, hele Nordjylland blev 

lukket ned. 

Vi havde en rigtig god tur til Øland golfklub Den 16. juni med en lækker frokost det 

var sørme også billig, der var nemlig blevet oprettet XM Golfring, så man kunne 

spille gratis På Øland/Løkken/Hirtshals. Vi fik spillet alle baner det var med frokost 

og gode fede præmier, det har der virkelig været en rigtig god opbakning til. 

Den.21. Juni var der frokost efter match, Den.11. August blev der grillet pølser. 

Så var der i september en dejlig sommer tur med spil på 2 krævende men flotte 

baner, nemlig Harrevig og Morsø golfklubber, begge baner var ret kuperet så der var 

nogle trætte golfere efter match, men der var sørme en der havde sin egen caddie 

med, det var rigtig godt, der blev serveret 3 retters god mad, det var en rigtig 

hyggelig og god sommer tur. 

Vores retur match mod senior gik desværre også i corona, så den måtte vi også 

aflyse, men vi fik dog afviklet vores tur til Løkken som den sidste i 2020 med godt 

vejr og en dejlig frokost, det var dejligt med så flot opbakning. 

Så manglede vi bare lige at afholde vores generalforsamling, men det var desværre 

ikke muligt Pga. forsamlings forbud. 

Vi skulle holde en dejlig julefrokost men måtte desværre aflyse, men vi fik dog gløgg 

samt æbleskiver.  

Vi har ikke kunnet afholde vores årlige generalforsamling da Danmark har været 

lukket ned, vi er blevet enige om i bestyrelsen i klub 11, at den siddende bestyrelse 

forsætter uændret til ny generalforsamling i 2021  
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