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Medlemmer
Dorte Grau
40286898
dorte@tdcsdls.dk
Erik Bendixen 20200784
bendixen@post10.tele.dk
Lisbeth Dalgaard
30707573
lisbeth-dalgaard@hotmail.com
Martin Have
21475597
martin.have@gmail.com
Kirsten Ebert
25702710
kirsten@ebert1.dk
Vi started golfåret 2017 med
Store Oprydningsdag 26.03.2017
77 frivillige deltog. De blev fordelt på i alt 10 opgaver. Det var fint forårsvejr med sol
Vi sluttede af med en sandwich til de hårdtarbejdene og spil på 9 huller. Beskedne præmier og højt
humør.
Golfens Dag 30.04.2017
Godt besøgt.
18 frivillige incl. Søren Jensen og Sandy holdt hjulene i gang på bedste vis. Måske lidt mere styring
næste år, idet tidsplanen var svær at overholde.

Sommergolf 4 torsdage i juli
Blev afviklet som sædvanligt. Dog var der ikke helt så mange deltagere som tidligere.
.
Den 6. juli: Ella og Niels Eilif Hansen
Texas Scrample
Den 13. juli: Johnna og Knud Høgh
Norsk Stableford
Den 20. juli: Linda Askjær og Larry Hansen De 3 bedste x 3
Den 27.juli: Winnie og Erik Bendixen
Højre / Venstre
Jazz & Swing 16.11.2017
Den tunge Trio og De Ekstra Pund.
Meget festlig aften med musik, sang og dans og Mollerupgårds lækre mad
Vi var 75 deltagere i højt humør
Foredagsaften 08.02.2018
Thorkild Simonsen holdt et meget interessant og sjovt foredrag for 79 deltagere om hans lange liv
’Fra maler til minister’.
Interessen var stor og 91-årige Thorkild Simonsen klarede det rigtig fint, selvom han lige havde
overstået en influenza.
Igen var Mollerupgårds menu, Sprængt Oksebryst til 5 stjerner.
Regelaften 08.03.2018
Vi sprang over regelaftenen sidste år.
Men i år har vi afholdt en udvidet regelaften med Mathias Boksa,somfortalte om de gode rutiner,
planlægning af runden og udnyttelse af træningen.
Merete Grønvold, opdaterede os om golfregeler, spec. dropregler.
Der var mødt 79 medlemmer op til en interessant og spørgelysten aften. Så behovet er der
bestemt.
En kæmpe tak til alle frivilllige, der gjorde det muligt at afvikle dette års arrangementer.
Også tak til Lisbeth, Dorte, Erik og Martin for jeres indsats i årets løb.
Kirsten Ebert
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