
Nyhedsbrev sep. 2018 

Sommeren er, i følge kalenderen, overstået og vi går nu ind i den sidste fase af vores sæson. Det 
har været en fremragende sæson vejrmæssigt, pokalsejre, nedgang i manges hcp og glade 
kvindfolk, der har spillet fremragende golf.

I tirsdags havde vi en rigtig hyggelig og anderledes aften på golfbanen med vores egen lille MID. 
28 medlemmer i vældigt humør, prøvede kræfter med forskellige udfordringer på og ved par 3 
banen. Herefter var der præmieoverrækkelse, spisning og medlemsmøde. Medlemsmødet opstod 
grundet tidligere efterspørgsel, og med oplæg fra bestyrelsen fik vi en dejlig meningsudveksling 
og snak om sæsonen 2018. 


Kort resume af aftenen: 
Bestyrelsen præsenterede forslag til en fornyelse/forenkling af vores vedtægter. Disse bliver lagt 
på hjemmesiden i nærmeste fremtid. Der skal til årsmødet stemmes om disse.

Bestyrelsen foreslog en evt. kontingentstigning ifht. at slippe for at betale de 20,-kr nærmest 
flaget/joker. Der kom forskellige forslag fra medlemmerne, som bestyrelsen arbejder videre med.

Vi snakkede om den generelle trivsel i klubben og eventuelle forslag til ændringer for at højne 
klublivet. Der var ros til både medlemmer og bestyrelse for den gode stemning, der har været i 
sæsonen.

Der var forslag om en efterårstur, men stemningen var at gemme den til foråret og gentage vores 
succestur, som turen til Samsø var. Dato meldes ud når ad hoc udvalget har haft møde.

Venskabsklubber blev vendt ifht. om vi har for mange.

Anita og Nana er på valg i år - modtager genvalg og Carina, der var på valg sidste år, har valgt at 
trække sig. Stor tak til Carina for hendes arbejde med vores mange uundværlige sponsorer. Derfor 
søger bestyrelsen et nyt medlem. Har du lyst, så ret gerne en henvendelse til een fra bestyrelsen.

Da vi har 25 års jubilæum næste år har bestyrelsen valgt at nedsætte et ad hoc udvalg, der vil 
tage sig af dette. Carina og Lisbeth Poulsen har allerede meldt sig på banen. Har du lyst til at 
være deltagende, så skriv til Carina. Dato for denne event meldes ud så hurtigt som muligt.

Til slut blev der foreslået nye sangbøger. Birgit Nørgaard og Dorthe Kjeldahl har taget denne 
udfordring til sig.


Invitation til kommende medlemmer: 
Tirsdag d. 11.9 og tirsdag d. 18.9 er I velkommen til at invitere evt. kommende LS medlemmer 
med til en runde i LS tiderne. Vis dem hvordan klubben fungere og fortæl dem om fordelene ved 
at være med i LS. Giv dem en god runde, så de får lyst til at melde sig ind i 2019. Det koster gratis 
for dem. De spiller i hcp 45 den dag (hvis de alså ikke er under selvfølgelig!). De deltager ikke i 
præmierækken. Da ikke medlemmer ikke selv kan sætte sig på en tid før søndagen før den 
pågældende tirsdag, kan I få Karen til at booke en tid sammen med Jer.


Eclectic:

Sidste chance for at lukke huller er tirsdag d. 25.9


Gunstart:

Husk tilmelding til Gunstart sep. inden søndag kl. 16:00


Indkaldelse til Årsmøde 2018: 
Der er årsmøde tirsdag d. 2. oktober med Gunstart kl. 16:30. Vi spiller 9 hullers Mexican 
Scramble. Efterfølgende inviterer bestyrelsen på mad. Herefter er der præmieoverrækkelse for 
sæsonens forskellige årsturneringer. Vi slutter sæsonen af med årsmøde. Bestyrelsen håber at se 
rigtig mange medlemmer, så sæsonen kan sluttes af med et kæmpe brag. Tilmelding i Golfbox.


På vegne af bestyrelsen

Nana Krogh Kjeldahl



