
Formandsberetning 2022 

Medlemsmødet i 2021 blev afholdt den 16/11 med de sædvanlige gule 

ærter , flæsk og pølse. 

På valg var Else Overgaard og jeg selv. Else ønskede ikke at fortsætte og i 

stedet  blev Inge Lise Simonsen valgt.Bent Bach Sørensen blev valgt som 

revisor. 

Ved udvalgsmødet den 18/1 22 var første punkt konstitunering .Den blev 

uændret. 

I forbindelse med planlægningen af aktivitetskalenderen diskuterede vi 

om vi skulle sætte en bestemt spilleform på ved den første i hver måned i 

stedet for det sædvanlige stablefort.  Vi fandt fem som vi ville afprøve . 

Det lykkedes meget godt så det vil vi prøve og så i den kommede sæson. 

Vi har spillet 2matcher mod klub 11 . Matcherne blev for første gang 

afviklet med forskellige spilleformer hvor der i højere drejede sig om 

hygge og socialt samvær end i hvilken klub der er bedst . 

Jeg mener at kunne fornemme at det var en stor succes 

Den 19/5 skulle vi  have været i Fjerritslev for at spille venskabskamp, 

Men tilslutningen var så ringe at vi valgte at aflyse. det gik bedre da de 

var her, de kom 20 og vi var 28. 

Vi skulle her på medlemsmødet have drøftet om samarbejdet skulle 

fortsætte, men Fjerritslev kom os i forkøbet for den 11/11 skrev de til mig  

at de på deres medlemsmøde havde havde besluttet at stoppe 

samarbejdet. 



Jeg vil i den forbindelse høre om der i forsamlingen er opbagning til at vi 

prøver at arangere en tur til øland eller Løkken. For dem som ikke er 

medlem af golfringen skal der selvfølgelig betales frenfee. Begge steder 

kan man selv have sin mad med.  

Den 14/6 afholdt vi sommerfest med gris på gaflen. Det smagte godt og 

der var nok af det og prisen for jer var jo også rimelig nemlig gratis. 

Den 6 til 9 drog Seniorklubben på tur. Denne gang til Østkøsten. Vi boede 

på hotel Marina i Grenå. 

På vejen derned gjorde vi holdt ved Norddjurs golfklub bane som vi 

spillede. Som sædvanlig når Arne arrangere var der også sørget for at se 

noget .Vi var på Kattegatcentret. 

Vi skulle også have været i vaders ude i Kattegat for at drikke kaffe men 

det blæste en halv pelikan så det måtte desværre aflyses 

På 3 dagen spillede vi på Grenå golfklubs bane. 

Til Arne skal der endnu en gang lyde en stor tak for igennem mange år 

sammen med Inger at arangerer golfture med gode baner , oplevelser, 

dejlig mad og sammen med dine sponsorer flotte præmier. 

Det synes jeg vi skal rejse os op og give Arne en hånd. 

Vi har sendt et spørgeskemarundt hvor vi spørger ind til efterårstur for at 

høre jeres mening . Vi har fået 20 besvarelser hvoraf der kun var 2 

negative. Selv om der var stor posetiv besvarelse synes jeg alligevel vi skal 

diskutere om formen skal ændres , er prisen for høj ,skal der kortes en 

dag af. kortere køretur sådan at et har noget at arbejde med. 

Vi har afholdt Putte konkurance og vinderen blev  igen - igen Freddy med 

102 put. På 2 pladsen kom  Johannes med 112. 



Stort til lykke til Freddy. 

Til slut vil jeg gerne takke alle såvel bestyrelse som menige medlemmer 

for at bidrage til at vi kan have det hyggeligt og ikke mindst det sociale 

samvær er i top også i 2023. 

Jens Kønig Christiansen 

Formand 

Seniorklubben 

 

 

 

 


