
Formandens beretning 2021 

Året 2020 sluttede som vi plejer med at holde medlemsmøde med gule ærter dog 

med den forskel at den blev afholdt på Søparken. Alle Corona regler blev vendt og 

drejet så de faldt ud til vores fordel. 

Julefrokost og gløg måtte aflyses . I starten af det nye år var der ingen spil  og 

spisning. 

Den 26/1 afholdt vi bestyrelsesmøde hvor første punkt var konstituering. 

Den blev uændret. 

De to forslag som var blevet stillet på medlemsmødet angående præmier og  

berdie flaske blev ikke vedtaget men der er blevet indført en berdie bold på alle 

huller i stedet for. 

Hele foråret var præget af corona spillet mod Fjerritslev og klub 11 blev aflyst 

på grund af at vi ikke måtte være i klublokalet. 

Fra midten af april begyndte vi at indberette alle scorekort og det tror jeg har 

bevirket at alle efterhånden har fået et mere realistisk handicap. 

Fordelen er i hvert i fald at man ikke bliver straffet hvis man skulle være så uheldig  

at have en super god dag. 

I juni blev forsamlingsforbuddet ophævet så vi den 15/6 kunne afholde vores 

sommerfest. I stedet for grillet pattegris fik vi en fin tapasanretning fra 

Gadekøkkenet i Biersted. 

Arne var igen tilbage på banen med at arrangere en efterårstur . Denne gang gik den 

til Rinkøbing hvor vi beede på hotel Fjordgården.Vi startede med at spille på 

Dejbjerg Golfklubs bane som var lidt kuperet og rigtig flot . 

Dag 2 besøgte vi Stauning flymuseum som måske især for os mænd var en 

spændende oplevelse. Efter indtagelse af medbragt sandwich kørte vi til Stauning  



whiskydestilleri hvor vi blev modtaget af en meget sprudlende giede. I en renoveret 

svinestald fik vi fortalt historien om destilleriets opståen hvorefter vi fik en 

smagsprøve på 65 % den tog næsten belægningen på tungen. Derefter var der 

rundvisning hvor vi så produktionen fra start til slutproduktet whisky. Tilbage hvor vi 

startede fik vi yderlig 3 smagsprøver. også et fortræffelig arrangement.  

På 3 dagen spillede vi på Holmsland golfklubs bane en flad og anderledes bane end 

den første. Tak til Arne for en spændende veltilrettelagt tur. 

I det nye år vender vi forhåbentlig tilbage til det normale nemlig at spille 2 gange 

mod klub 11og 2 gange mod Fjerritslev dog med den ændring at vi starter i 

Fjerritslev dog på en torsdag. 

I øjeblikket har vi den første spilledag i måneden åben for andre spilleformer og i 

den forbindelse vil jeg gerne høre hvor stor interessen er for det. 

Vi har i år afholdt puttekonkuranse. Vinderen af den gyldne putter blev Jørgen Erik 

Andersen med 108 poing. 

Tak til øvrig bestyrelse og alle for opbakning til vores klub. 

Jens Kønig Christiansen 
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