Old Timers v. Margrethe Kristensen

Det har været et rigtig godt år for Old Timers. Vi har i sommeren 2018 været i alt 169 tilmeldte, og til
vintergolfen 2018/19 er vi nu 94 medlemmer. De mange tilmeldte giver os muligheder for at arrangere
mange arrangementer for Old Timers’ medlemmer.
Jytte Søndergaard valgte at fratræde som formand, og som ny formand valgtes Margrethe Kristensen for 1
år. Herudover genvalgtes Birthe Andersen som kasserer for 2 år. Endvidere genvalgtes Christian Moresco
for 2 år. Endelig valgtes som nye medlemmer Jørgen Friis Jensen for 2 år og Erik Bjørnson for 1 år.
Der har været mange deltagere til de forskellige ”Vi Ses Dage”. Ved et enkelt arrangement var vi 101
tilmeldte. Ved de fleste arrangementer har vi været omkring 70.
I alt har vi haft otte ”Vi Ses Dage” arrangementer. Bestyrelsen takker for den store tilslutning, og vi håber,
der fortsat vil være mange, som har lyst til at deltage i de forskellige arrangementer.
Ryder Cup i juni blev den helt store dag, da Old Timers for første gang vandt trofæet. Hidtil har juniorerne
været suveræne vindere, men endelig lykkedes det at fravriste dem sejren.
Den 1. juni drog 44 glade Old Timere til Trelleborg Golfklub ved Slagelse for at afvikle sommerens skovtur.
På en knastør bane i fantastisk godt vejr fik vi afviklet denne årlige begivenhed. Trelleborg Golfklub gav os
en god oplevelse, og i tillæg til dette fik vi greenfeebilletter til udlodning blandt deltagerne.
I 2018 afviklede vi mixturnering. En ny turneringsform, hvor vi bliver blandede hold, så nye medlemmer får
mulighed for at lære flere medlemmer at kende. Det blev godt modtaget godt, så det vil vi også afvikle i
2019.
Årets Snedronning og Kong Vinter 2017/18 blev henholdsvis Lis Dahlquist og Steen Lykkeberg Nilsson.
Efter generalforsamlingen blev reglerne for deltagelse i årets turnering om årets Old Timer ændret, da det på
generalforsamlingen blev vedtaget, at alle matcherne skulle eds-registreres. Det var en vedtagelse, som ikke
var i overensstemmelse med DGU`s regler, da klubben ikke kan kræve, at alle golfrunder skal registreres
som eds-runder. Vi fandt dog en mulighed for ikke at overtræde bestemmelserne, og det betød så også, at de
Old Timers medlemmer, der ikke ønskede at spille 18 huller, men blot 9 huller, heller ikke fik mulighed for
at deltage i konkurrencen om at blive årets Old Timer. Disse spillere skulle selv afkrydse eds-rubrikken for
at blive eds-reguleret.
Slutresultatet blev, at vi kunne kåre Birthe Hansen som årets Old Timer. Endnu engang stort tillykke med
resultatet.
Ved årsafslutningen deltog i alt 89 Old Timere i en festlig eftermiddag med en menu bestående af
orangemarineret laks, glaseret skinke og helstegt oksefilet samt hindbærkage.
I november inviterede vi til gløgg og æbleskiver og fire bankospil med deltagelse af 71 Old Timere. Tre
heldige vinder, Frank Nielsen, Lis Dahlquist og Margrethe Kristensen, drog hjem med de udloddede ænder.
Det store lotteri om to købmandskurve blev vundet af henholdsvis Bent Poulsen og Anna-Marie Mosekjær.
Efter overstået jul og nytår mødte der 63 Old Timere op til 2019’s første hyggearrangement den sidste
fredag i janua. Her havde vi besøg af Nikolaj Klithammer Larsen, som fortalte os om, hvorfor han fra at
være en lovende golfspiller og golftræner i stedet er endt som greenkeeper i Dragør Golfklub.
Bestyrelsen siger tak for et godt år 2018 med mange gode golfrunder, og vi ser frem til mange gode timer på
banen og til vores ”Vi Ses Dage” i 2019.

