Old Timers v. Jytte Søndergaard

Kære Old Timers og kære seniormedlemmer af Dragør Golfklub.
Hvis du er kvinde 50 år/herre 55 år vil vi meget gerne byde dig velkommen som medlem af Old Timers.
Old Timers udvalgets fornemmeste opgave er at sikre, at hyggen, det sociale samvær og spændende golfoplevelser
går hånd i hånd. Du er - også selv om du endnu ikke er medlem af Old Timers - velkommen til at deltage i
vintersæsonens sidste
Kaffemik og Informationsmøde (sommersæsonen) fredag den 23. marts kl. 13.
Tilmelding er dog nødvendig af hensyn til madbestilling og kan ske på opslagstavle i klubhuset, på hjemmesiden eller
til kassereren.
Ved sæsonafslutningen kåres bedste dame- og herrespiller: Snedronningen og Kong Vinter.
Old Timers spiller fredage hele året (med enkelte undtagelser i løbet af sommersæsonen). I sommersæsonen er der
reserveret spilletider fra kl. 09.00 til kl. 10.22.
Vi har i indeværende vintersæson 73 medlemmer!

Elisabeth Haase, Karen Mille og
Marianne Kildevang klar til 9 huller
Det er Jørgen Friis Jensen, Kurt Christiansen, Kurt
Fjeldsted, Herdis Fjeldsted og Christian Moresco også.

Old Timers v. Jytte Søndergaard

I slutningen af november havde vi et ”Jule-Kaffemik” med bankospil med flotte præmier, bl.a. ænder, vinflasker og
chokolade. Gløgg og æbleskiver gjorde godt efter en frisk runde golf.

”Nytårs-Kaffemik” blev afholdt i januar med mange deltagere.
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Kort nyt fra generalforsamlingen den 23. januar 2018:
Der var mødt 71 Old Timers op.
Formandens beretning og regnskabet blev godkendt.
Der var indkommet forslag fra to medlemmer om ændring af spilleregler for såvel sommer- og vintersæsonen.
Forslagene om ændring af vinterregler blev sat til afstemning. Der var ikke flertal for forslagene som dermed faldt.
Der blev henstillet til bestyrelsen at arbejde videre med vinterreglerne med henblik på eventuelle ændringer.
Forslag til ændring at sommerregler: Der skal spilles EDS i sommerperioden. Forslaget blev vedtaget.
Formand Jytte Søndergaard fratrådte på generalforsamlingen, og Margrethe Kristensen blev valgt som formand for
resten af valgperioden 2018.
Kasserer Birthe Andersen blev genvalgt for perioden 2018-2019.
Christian Moresco blev valgt for perioden 2018-2019.
Erik Bjørnsen blev valgt ind på en vakant plads – valgt for 2018.
Jørgen Friis Jensen blev valgt for perioden 2018-2019.
Annie Søndergaard, revisor, blev genvalgt for et år.

Den nye Old Timers bestyrelse

Ny formand Margrethe Kristensen
og den afgående formand Jytte
Søndergaard.

Der var hygge blandt de mange
deltagere.
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Sommerprogrammet er på plads. Første spilledag er fredag den 6. april.
Der er planlagt mange spændende arrangementer, bl.a. skovtur, Sommerturnering og mange spændende fredags
matcher.
Der kan komme ændringer til programmet. Skulle det ske, håber vi, at alle vil tage det med godt humør og med den
sædvanlige forståelse.
Se sommerprogrammet på omstående side.
Slutteligt skal lyde en tak til alle Old Timere for jeres store opbakning til vores arrangementer. Vi håber og ser frem til
det samme fremover. Det er kun med til at gavne sammenholdet i Old Timers og dermed også klubbens sociale liv.
God såvel restvinter- og sommersæson.
Og det var så farvel og tak fra mig som formand og god vind i sejlene til den nye bestyrelse.

